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АА1000 

 

AccountAbility 1000 

ГРИ Глобална иницијатива за известување 

ЕК Европска комисија 

ЕУ Европска унија 

ИСО 14000 Меѓународен стандард за животна средина 

ИСО/ДИС 26000 Нацрт меѓународен стандард за општествена одговорност 

КУ Корпоративно управување 

НВО Невладина организација 

ОЕЦД Организација за економска соработка и развој 

ОН Обединети нации 

ООИ Општествено одговорно инвестирање 

ООП Општествена одговорност на претпријатијата 

ОХСАС 18001 Стандард за заштита на здравјето и безбедноста при работа 

РМ Република Македонија 

СА 8000 Меѓународен стандард за социјална одговорност 

УНГЦ Глобален договор на Обединетите нации 
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I. ОСВРТ КОН ПУБЛИКАЦИЈАТА 

 
Оваа публикација има за цел да даде преглед на законската регулатива во која 

директно или индиректно е опфатен концептот на општествена одговорност на 
претпријатијата (ООП). Таа им е наменета пред с  на претпријатијата (големи како и 
мали и средни) кои се заинтересирани да развијат (или веќе имаат до одреден степен) 
стратегии, политики и практики на ООП. Прегледот може да им послужи како алатка и 
појдовна основа (законски минимум) врз која тие понатаму ќе ги надградуваат и 
развиваат своите приоди. Од овој аспект, прегледот е комплементарен со мерките и 
активностите предвидени со Националната агенда за ООП на РМ. 

 
Прегледот исто така може да им користи и на јавните институции и креаторите на 

политики во натамошно унапредување на политиките за ООП и стратегиите за развој. 
Ваквите политики особено би требале да се развиваат во насока на поттикнување на 
претпријатијата да го инкорпорираат ООП во своите деловни практики на начин кој ќе се 
базира на транспарентност и отчетност.    

 
Општествената одговорност на претпријатијата е комплексен концепт кој допира 

во многу сегменти од работењето на едно претпријатие. Прегледот е изработен врз база 
на нацрт верзијата на меѓународниот стандард ИСО/ДИС 26000 „Водич за општествена 
одговорност“ кој се очекува да биде усвоен до крајот на годината. Согласно стандардот, 
во концептот на ООП прикажан во публикацијата се опфатени 7 области: 

 
§ Корпоративно управување 
§ Човекови права 
§ Практики во доменот на трудот 
§ Животна средина 
§ Фер деловни практики 
§ Односи со потрошувачите 
§ Вклучување и развој на заедницата 
 
Воведот и прашањата опфатени во секоја од областите на ООП се превземени од 

стандардот. Тие потоа се користени како основа на прегледот на законите во секоја од 
областите. Иако повеќето закони презентирани во прегледот директно не се повикуваат 
на концептот на ООП, тие во себе содржат одредби кои се базираат на меѓународните 
конвенции и стандарди и се основа на добрите политики и практики во секоја од 
областите на ООП. Покрај прегледот на законите во секоја од областите на ООП, 
прегледот накусо се осврнува и на Националната агенда за ООП на РМ 2008-2013 која 
дава конкренти насоки за понатамошно развивање на политиките во доменот на ООП.    

 
Прегледот ги дава законите во својата изворна и оригинална форма1 без 

интенција да ги разработува или толкува. Со оглед на бројноста и комплексноста на 
законите, прегледот не ги дава законите во целост, туку презентира извадоци на членови  
од законите кои се релевантни за претпријатијата при развивањето на нивните 
стратегии и приоди на ООП. Поради обемот на прегледот, релевантните меѓународни 

                                                        
1
 врз база на официјалните верзии на законите, измените и дополнувањата објавени во „Службен 

весник на РМ“ 
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конвенции ратификувани од РМ како и одредени закони кои се однесуваат на 
специфични стопански гранки се наведени како референца без детален приказ на 
нивната содржина. 

На крајот на прегледот дадена е листа со веб страните на институциите и 
организациите на кои можат да се најдат сите закони опфатени во публикацијата. 

 
 

II. ВОВЕД – КОНЦЕПТ НА ООП И НЕГОВОТО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Во денешниот свет е општоприфатено дека претпријатијата се нераскинлив дел 

од општеството и дека преку своето делување имаат големо директно влијание врз него. 
Со текот на годините,  со зголемување на свесноста и загриженоста на глобално ниво за 
проблемите поврзани со животната средина, здравјето, сиромаштијата, општествениот 
развој итн, се зголемуваа и очекувањата кон бизнис секторот да го адресира своето 
влијание во овие домени. Следствено, за едно претпријатие повеќе не е доволно да се 
фокусира само на максимизирање на добивката, туку е потребно деловниот успех да го 
базира на принципите на одржливиот развој.       

 
Општествена одговорност на претпријатијата (ООП)2 ја означува  

одговорноста на претпријатието за влијанието на неговите одлуки и активности врз 
општеството и животната средина. Тоа се постигнува преку транспарентно и етичко 
однесување кое: 

§ придонесува кон одржливиот развој (вклучително и здравјето и 
благосостојбата на општеството); 

§ ги зема в предвид очекувањата на засегнатите страни; 
§ е во согласност со меѓународните норми на однесување и 
§ е интегрирано низ целото претпријатие и практикувано преку сите негови 

интеракции. 
 
Општествената одговорност на претпријатијата им овозможува на 

претпријатијата да ги остварат своите деловни цели притоа водејќи сметка за 
социјалните аспекти и животната средина. Покрај намалување на ризиците со кои 
претпријатието може да се соочи доколку не води грижа за овие аспекти, примената на 
ООП може да му донесе и деловна корист на претпријатието. Инкорпорирањето на ООП 
може да ја подобри продуктивноста на претпријатието, конкурентноста, имиџот во 
јавноста, поповолен пристап до пазарот на капитал, но исто така и да ја поттикне 
иновативноста и да придонесе во развивање на нови продукти и услуги. Многу 
претпријатија во светот од почетокот целиот свој бизнис и компетитивна предност ги 
базираат на општествено одговорни приоди. 

 
Општествената одговорност носи корист и за претпријатието, но и за 

општеството и животната средина. Поради тоа, оваа проблематика вклучува многу 
засегнати страни како на пример:  

§ вработените 
§ основачите и акционерите 
§ потрошувачите и клиентите 
§ добавувачите 
§ националните и меѓународните институции 

                                                        
2 Дефиниција согласно новиот нацрт стандардот за општествена одговорност ИСО/ДИС 26000 
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§ невладините организации во доменот на животната средина, човековите 
права итн како и синдикатите 

§ пошироката заедница во која претпријатието делува итн. 
 
Поради ваквото значење на ООП воспоставени се многу светски иницијативи и 

стандарди за негова промоција. Многу од овие иницијативи им нудат на претпријатијата 
и конкретни препораки и насоки за интегрирање на концептот на ООП. Овие принципи и 
иницијативи се општо прифатени и се добра појдовна основа за претпријатијата кои 
сакаат да ги изградат или унапредат своите ООП стратегии.  

 
Поважни иницијативи во овој домен се: 
 
§ Глобален договор на Организацијата на Обединети Нации (ООН) 

Глобалниот договор се базира на усвоените меѓународни конвенции и 
предвидува десет принципи во доменот на човековите и работничките права, животната 
средина и борбата против корупцијата. Тој всушност претставува мрежа на меѓународни 
корпорации и претпријатија, невладини организации, јавни институции и останати 
правни субјекти. Денес, на глобално ниво мрежата на Глобалниот договор има 4000 
членки од 120 држави. Мрежата на Глобален договор во Р. Македонија е формирана во 
2004 година и брои 52 членки. 

 
§ Глобална иницијатива за известување (Global Reporting Initiative) 

Оваа глобално признаена иницијатива им нуди на претпријатијата опсежен 
сет на принципи и индикатори за известување на своите финансиски, еколошки и 
социјален учинок во одреден период. 

  
§ Упатства за мултинационалните компании изготвени од ОЕЦД 

Владите, членки на ОЕЦД имаат подготвено детален сет на препораки за 
добри деловни практики поврзани со ООП кои се конкретно насочени кон големите, 
мултинационални компании. 

 
§ Начела за одговорно инвестирање на ООН (Principles for Responsible Investments) 

Оваа иницијатива е насочена кон инвеститорите и промовира принципи кои 
покрај финансиските цели ги зема в предвид и аспектите како корпоративно 
управување, социјалните и еколошките влијанија при носењето на одлуките поврзани со 
инвестирањето и раководењето со инвестициите. 

   
§ AccountAbility (AA1000) 

АА1000 опфаќа сет на алатки кои ги комбинираат деловните вредности со 
финансиските, етичките, социјалните и еколошките перформанси на претпријатието, а 
вклучува и евалуација на засегнатите страни. Информацијата се комуницира преку јавно 
публикуван извештај. 

 
§ Меѓународни стандарди 

Постојат многу меѓународни стандарди кои се однесуваат на поодделни 
сегменти на ООП. Така на пример,стандардот ИСО 14000 е во доменот на животната 
средина и е фокусиран на активностите на претпријатието за намалување на влијанието 
врз животната средина како и континуирано унапредување на интерните процеси во 
доменот на животната средина. Стандардот СА 8000 пак се однесува на условите на 
работниците како и условите при вработувањето во едно претпријатие и неговите 
добавувачи. Стандардот ОХСАС 18001 се фокусира на политиките за здравствена заштита 
и безбедност на работниците во претпријатието. 
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§ ИСО 26000 
Во 2010 година ќе биде усвоен нов меѓународен стандард за општествена 

одговорност ИСО 26000. ИСО 26000 не е стандард по кој претпријатијата ќе се 
сертифицираат, туку претставува водич за општествена одговорност со насоки и 
препораки за тоа како организацијата да ги постави своите цели, политики, извештаи и 
сл. во доменот на општествената одговорност. Тој ќе воспостави и неколку нивоа на 
верификување на системот и практиките кои организацијата самата ќе ги развие и 
воспостави. 

  
 

III.ЗАКОНОТ И ООП – УЛОГАТА НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА 

ВО РАЗВОЈОТ НА ООП 

 
Иако ООП се базира на доброволност на претпријатијата, покрај едукацијата и 

промоцијата, ООП може да се поттикнува и преку соодветна законска регулатива. 
Трендовите укажуваат на тоа дека денес законската регулатива се користи во широк 
спектар на многу често суптилни и креативни начини за спроведување на стандардите и 
посветеноста кон ООП од страна на претпријатијата. 

 
Законската регулатива игра важна улога во поставувањето на основите на ООП и 

им помага на претпријатијата да ги инкорпорираат принципите на “triple bottom line” – 
профитот, луѓето и животната средина (Profit, People and the Planet). Законските прописи 
во различните области на ООП3 како на пример законите во доменот на здравје и 
безбедност при работа, заштита на потрошувачите, животната средина, итн покрај тоа 
што претставуваат законска обврска за претпријатијата тие се добра основа која им дава 
насоки на претпријатијата за креирање на политики и практики на ООП кои ќе се 
надградат над целите и стандардите поставени со законските решенија. 

 
Од друга страна пак, во поново време се зборува и за посебни законски решенија 

за регулирање на ООП4. Ваквото регулирање на ООП е комплексна и повеќеслојна 
материја. Во основата на концептот, ООП подразбира доброволно делување на 
претпријатијата кое го надминува минималното придржување кон законските прописи 
(споменати погоре); еден вид на само-регулација на претпријатието за да се адресираат 
економските, етичките, еколошките и социјалните очекувања на општеството. Во оваа 
насока, се поставува прашањето на кој начин да се воспостави закон кој ќе бара правна 
отчетност од компаниите за нивното делување кое ги надминува законските прописи. 

 
Ниедно законско решение за ООП не може во целост да ги опфати сите детали во 

работењето на едно претпријатие. Обидот да се направи тоа може да доведе до 
регулатива која ќе биде преобемна и оптоварувачка, како и да остава простор за 
недореченост и слободно толкување. Креирањето на обемна законска регулатива за ООП 
исто така може да доведе до големо финансиско оптоварување на националната 
економија. Имајќи ги в превдид ваквите ограничувања, вообичаено законските решенија 
за ООП комплементарно се поткрепуваат со вон-законски социјални, еколошки и пазарни 
иницијативи на другите актери (вон државните институции) кои се дел од движењето за 

                                                        
3 Прегледот дава осврт на овие законски прописи од домените на ООП во Р. Македонија 
4 Одредени ООП скептици и експерти загрижени за хипокризијата на корпоративниот сектор 
сметаат дека наместо доброволниот принцип, потребни се подобри државни и меѓународни 
регулативи и механизми за нејзино спроведување за да се обезбеди претпријатијата да делуваат 
на општествено одговорен начин. 
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ООП (невладини организации, меѓународни организации, меѓусекторски тела, 
синдикати, организации на потрошувачи, итн).   

 

Принципи и техники на законска регулатива за ООП 

 
Со цел да се поттикнува, катализира и да се бара отчетност за општествената 

одговорност на претпријатијата, законската регулатива треба да е насочена кон 
регулирање на интерната само-регулација на бизнисите. Таа треба да ги земе в предвид 
управувањето, раководењето/мернаџмент-от и културата на претпријатието. 

 
Законите за ООП (директно или индиректно) бараат претпријатијата да 

имплементираат соодветни системи на управување, мерки за заштита на доушниците, 
иницијативи за известување за ООП, процеси за консултирање со засегнатите страни и 
третирање на поплаките од нивна страна итн. Притоа, улогата на законското регулирање 
на ООП не е нужно да постави апсолутни стандарди туку да креира структура на 
стимулирање во која претпријатијата кои ги минимизираат штетите (кон животната 
средина и заедницата) ќе бидат наградени, а оние кои ги зголемуваат ќе бидат казнети.  

 
Според Филип Селзник5, одговорноста оди над придржувањето кон законот и 

поставува прашање „дали и колку се грижите за вашите должности. Етиката на 
одговорноста бара рефлексија и разбирање, не само механичко или безначајно 
придржување. Таа ги зема в предвид идеалите како и обврските, вредностите како и 
правилата...Одговорноста ги интернализира стандардите преку нивното вградување во 
самоспознанието, мотивациите и навиките на поединците и во организациските деловни 
простории и рутина“. 

 
Согласно на ова, законските решенија за ООП треба да се базираат на следните 

принципи6: 
 
1) Да се стремат да осигураат дека претпријатијата се придржуваат до 

вредности кои го надминуваат тесниот сопствен интерес (во смисол на генерирање на 
профит). Тие треба јасно да укажуваат на вредности и политики (на пр. здрава животна 
средина, фер конкурентен пазар, почитување на човековите права итн) преку кои 
претпријатијата се одговорни, а не само се придржуваат кон минимално пропишаните 
законски норми; 

 
2) Да целат овие вредности да бидат вградени во практиките и структурата на 

претпријатието. Тие треба да бараат од претпријатијата да воспостават формални 
структури на управување и раководење кои ќе овозможат и во пракса да се воспостави 
култура на одговорност и одговорно раководење; 

 
3) Да овозможат простор претпријатието да ги остварува своите примарни 

деловни цели во рамката на одговорно делување. Законската регулатива за ООП мора да 
им остави доволно простор на претпријатијата за тие самите да одлучат на кој начин, во 
воспоставената законска рамка, ќе ги остварат своите деловни цели (производство на 
добра и услуги, генерирање на профит итн) конзистентно со вредностите на 

                                                        
5 Philip Selznick, The Communitarian Persuasion, Washington DC: Woodrow Wilson Center Press, 2002  
6 Christine E. Parker, Meta-Regulation: Legal Accountability for Corporate Social Responsibility, The New 
Corporate Accountability: Corporate Social Responsibility and the Law, Doreen McBarnet, Aurora 
Voiculescu and Tom Campbell, eds. Cambridge University Press, 2007 
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општествената одговорност. Таа треба во најголема можна мерка да им остави можност 
на претпријатијата самите да одлучат на кој начин ќе ја институционализираат 
општествената одговорност. 

     
 Техниките за законското регулирање на ООП се најразлични и вклучуваат: 
 
§ одредување на казни, пенали и оштета во зависност од тоа дали 

претпријатието воспоставило соодветен пропишан систем. Оваа техника се базира на 
принципот на управување со ризици и преку него се стреми да го поттикне 
претпријатието да воспостави интерен систем за општествена одговорност за да ги 
задоволи законските цели. Ваква техника е многу честа во воспоставувањето на системи 
за здравје и заштита на работното место, во сферата на заштита на потрошувачите и фер 
конкуренција, воспоставувањето на систем за сексуално злоставување на работното 
место, дискриминација и нееднакви можности за вработување итн; 

 
§ воспоставување на систем на спогодбена потенцијална интервенција на 

регулаторот под услов претпријатието да спроведе внатрешни промени за 
идентификување, корегирање и превенција на можни идни негативни дејствија (во 
зависност од тоа дали претпријатието ќе ги воведе бараните промени ќе биде покренето 
обвинение или не); 

 
§ Имплементирање на интерни механизми за општествена одговорност како 

услов за добивање на одредени лиценци и дозволи кои се потребни пред претпријатието 
да започне со одредена работа. Ваквите техники често се применуваат во 
производството и градежништвото. На пример, се воспоставува обврска за 
воспоставување на систем за управување со животната средина или задолжителни 
консултации со локалната заедница како обврска за добивање на дозвола за изградба на 
погон за производство; 
 

§ Доброволни регулаторни иницијативи кои имаат за цел да ги поттикнат и 
наградат оние претпријатија кои постапуваат и преку минималната законска обврска. Во 
ваков случај се практикуваат, на пример, техники на забрзано процесуирање на барањата 
за дозволи од ваквите претпријатија, овозможување тие да користат заштитено лого (на 
пример еко-ознаки) итн; 

 
§ Индиректни или делумни техники на регулација кои често се употребуваат 

кога сака да се промовира ООП во целост или пак да се адресираат етичките аспекти на 
ООП. Во ваквите техники спаѓаат и доброволните акредитации за ООП или ревизии кои 
се одобрени и/или спонзорирани од државата, даночни поттикнувања, вградување на 
критериуми за ООП во процесите на јавни набавки итн.   

 
 

IV. СВЕТСКИ ТРЕНДОВИ ВО РЕГУЛИРАЊЕТО НА ООП 

 
Во светски рамки, државите с  повеќе го препознаваат значењето на ООП и 

превземаат иницијативи за креирање на поттикнувачко законско опкружување кое ќе ги 
поттикнува претпријатијата да го инкорпорираат ООП и да делуваат над минимално 
пропишаните законски норми. Сепак, не постои унифицирана практика во овој домен 
така што постои значителна разлика помеѓу државите во приодите кон политиките за 
ООП. Исто така, релевантни истражувања укажуваат на тоа дека постојат разлики помеѓу 
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ставовите на засегнатите страни на национално ниво за улогата на државата во 
промовирањето на ООП7. 

  
Европската комисија става значителен акцент на ООП и се стреми да ги вгради 

неговите принципи во своите политики. Според Европската комисија ООП е концепт 
според кој претпријатијата, на доброволна основа ја вградуваат грижата за социјалното 
милје и животната средина во своето деловно работење и во својата интеракција со 
засегнатите страни8. Во нејзините стратешки документи9 се потенцира дека „јавната 
политика има клучна улога во поттикнување на поголемо чувство на општествена 
одговорност на претпријатијата и во воспоставување на рамка која ќе осигура дека 
бизнисите ќе ги инкорпорираат еколошките и социјалните аспекти во нивното 
работење…Бизнисите треба да се поттикнуваат на проактивен приод кон одржливиот 
развој во своето работење во ЕУ и во другите земји“. ЕУ се обврза да ги вгради 
економските, социјалните и еколошките согледувања во своите политики и дејствување 
и ги интегрира принципите на ООП во голем дел од своите политики како на пр: 
социјалната политика и политиката на вработување, политиката на претпријатијата, 
политиката за заштита на животната средина, политиката на заштита на потрошувачите, 
правилата и процедурите за јавни набавки и политиката на надворешни односи10. 

 
Сепак, иако ЕУ се стреми да постигне поголема политичка видливост за ООП, со 

оглед на тоа што во основата ООП се базира на принципот на доброволност, таа смета 
дека приод кој ќе наметне поголеми обврски и административни барања за 
претпријатијата ризикува да биде контрапродуктивен и би бил спротивен на 
принципите на добра регулатива11.  

 
На национално ниво, членките на ЕУ најчесто ја поттикнуваат ООП преку 

индиректни или делумни законски регулативи како и доброволни регулаторни 
иницијативи.  Така на пример, често применуван приод се зелените јавни набавки кои 
согласно Анкетата на ЕК од 2005 се застапени кај седум земји-членки (Австрија, Данска, 
Финска, Германија, Холандија, Шведска и Велика Британија)12. Некои од земјите како на 
пример Франција и дозволуваат вклучување на посебни клаузули во договорите за јавни 
набавки кои се однесуваат на социјалните и еколошките аспекти. Во Белгија во некои од 
федералните договори за јавни набавки им се дава предност на оние кои исполнуваат 
критериуми за инклузија на обесправени групи итн13. Соединетите Американски Држави 
исто така ги користат јавните набавки како начин да обезбедат почитување на законите 
за забрана на дискриминација при вработувањето.   

 
Друг приод во регулирањето кој често се користи од страна на владите е 

задолжително известување за социјалните и еколошките аспекти од работењето на 
претпријатието. Вакви законски решенија со различен опсег и во различни индустриски 
гранки се применуваат во Франција, Данска, Холандија, Норвешка и Шведска14. 

                                                        
7 Baseline Study on CSR: Practices in the New Member States and Candidate Countries, UNDP, 2007 
8 Национална Агенда за ООП на РМ, 2008 
9 Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM(2001) 366 
final, 2001 
10 Национална Агенда за ООП на РМ, 2008 
11 Communication from the Commission, Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making 
Europe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility, COM(2006) 136 final, 2006 
12 Национална Агенда за ООП на РМ, 2008 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Во Јужна Африка, почнувајќи од јуни 2010, сите претпријатија на Берзата во 

Јоханезбург имаат обврска да поднесат интегриран извештај кој ќе ги вклучи 
еколошките, социјалните и економските достигнувања покрај информациите за 
финансиските резултати што ќе им овозможи на корисниците еден целосен увид во 
претпријатието. Формиран е и Комитет за интегрирано известување (Integrated 
Reporting Committee) кој ќе изгови упатство со добри практики во ова поле и кој ќе им 
помогне на претпријатијата во изготвувањето на соодветни извештаи. 

 
Во декември 2008 година, Данска донесе Закон за ООП15. Тој ги обврзува 

најголемите 1100 претпријатија, инвеститори и претпријатија во државна сопственост 
во Данска да вклучат информација за ООП во своите годишни финансиски извештаи. 
Информацијата треба да вклучува: (1) информација за политиките за ООП или ООИ на 
претпријатието, (2) информација како овие политики се реализираат во пракса и (3) 
информација за постигнатите резултати како и очекувањата на менаџментот за 
иднината во однос на ООП/ООИ. Со оглед на тоа што ООП е доброволна активност, 
доколку претпријатието нема политика за ООП/ООИ во својот извештај мора да вклучи 
изјава за нивниот став во однос на ООП. 

  
Дел од европските земји усвојуваат стратегии за ООП. Ова е особено тренд во 

земјите на Источна и Југоисточна Европа. Стратегија за ООП 2006-2008 е донесена од 
страна на Министерството за социјална заштита и труд на Литванија. Република 
Македонија усвои Национална Агенда за ООП 2008-2013. Република Србија ја донесе 
Национална стратегија за ООП во јули 2010 итн. Овие документи содржат и конкретни 
цели за дополнителни активности во доменот на законското регулирање на ООП. Данска 
во 2008 година има донесено Акциски план за ООП, додека Норвешка во 2009 година 
објави White Paper за ООП. И двата документи содржат насоки за развивање на 
поттикнувачка рамка за ООП. 

 
   

V. ПОСТОЕЧКА ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ООП ВО Р. МАКЕДОНИЈА И 

НЕЈЗИНИОТ ОПФАТ 

 
Во Република Македонија е препознаено значењето на ООП и поради тоа Владата 

превзема конкретни иницијативи. За промоција и координација на актерите кои 
делуваат во доменот на ООП, со одлука на Владата се формираше Координативно тело за 
ООП во рамки на Економско-социјалниот совет. Во телото членуваат претставници од 
речиси сите релевантни засегнати страни во доменот на ООП. Во насока на креирање на 
политики на ООП, во октомври 2008 година, Владата на РМ донесе Национална Агенда за 
општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија 2008-2012 која 
во себе содржи цели и задачи кои се однесуваат на сите засегнати страни, а воедно 
претставува и база за креирање на соодветна законска регулатива во доменот на ООП. Во 
средината на 2010 година во рамки на Министерството за економија се формираше и 
Одделение за ООП во рамки на Секторот за поттикнување на инвестиции и општествена 
одговорност. 

  
Од овој аспект, Република Македонија се истакна како лидер во регионот и 

пошироко. Она што следува во поглед на законската регулатива поврзана со ООП е 
                                                        
15 Resources of the Danish Government Center for CSR 
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преточување на принципите на ООП во релевантните закони во домените засегнати со 
ООП (во најголем дел опфатени со овој документ) како и воведување на индиректните 
мерки на регулација (преку јавните набавки, финансиски поттикнувања, известување за 
ООП итн) како и на доброволните регулаторни иницијативи (еко и социјални ознаки 
итн) кои се предвидени со Агендата. 

    

V 1. Национална агенда за ООП во РМ 2008-2013 

 – осврт од аспект на нејзино влијание на законската рамка 
 
Националната агенда за ООП во РМ 2008-2013 (во понатамошниот текст Агенда) е 

појдовен стратешки документ врз основа на кој претпријатијата, институциите и другите 
субјекти кои делуваат во полето на ООП ќе ги координираат и планираат своите 
активности. Таа исто така има за цел да влијае и на постоечката законска рамка во насока 
на креирање на поттикнувачко законско опкружување за ООП. 

 
Агендата има зацртано три главни среднорочни цели: 
1) Подигнување на свесноста за ООП 
2) Развивање на капацитети и компетенции за да се помогне етаблирањето на 

ООП 
3) Обезбедување на поволен амбиент за ООП 
 
За секоја од овие цели се предвидени сет од мерки и активности придружени со 

временски период и одговорен сектор/институција за нивно имплементирање. Цел 3 од 
Агендата директно го адресира аспектот на законското опкружување. Мерките и 
активностите придружени со дополнителните образложенија за улогата на поедини 
институции даваат насоки за конкретна регулатива во областите кои ги опфаќа 
концептот на ООП. 

Поконкретно, во рамки на Цел 3 од Агендата се предвидени следните мерки и 
активности: 

 
Мерки и активности Одговорен сектор/организација 

3.1. Создавање на стимулации за ООП 

3.1.1. Даночни олеснувања Министерство за финансии; 
Министерство за економија; Министерство 
за животна средина и просторно 
планирање; Министерство за труд и 
социјална политика 

3.1.2. Воведување на еколошки и 
социјални ознаки за производи и услуги 

Министерство за животна средина и 
просторно планирање; Министерство за 
труд и социјална политика; Министерство 
за финансии 

3.1.3. Промовирање на национални 
системи за социјално и еколошко 
означување 

Министерство за животна средина и 
просторно планирање; Министерство за 
труд и социјална политика; невладини 
организации; деловни здруженија; 
синдикати; организации на работодавачи; 
Министерство за финансии 
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3.1.4. Делумен надомест на 
трошоците за компаниите што ќе воведат и 
сертифицираат стандарди и менаџмент 
системи поврзани со ООП (вклучително и 
органско производство) 

Министерство за финансии; 
Министерство за економија; Министерство 
за животна средина и просторно 
планирање; Министерство за труд и 
социјална политика; Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

3.1.5. Преференцијален третман во 
јавните набавки, поедноставени 
административни процедури и фискални 
стимулации за компаниите кои обезбедиле 
сертификација за стандарди поврзани со 
ООП, им било доделено правото да 
користат еколошки или социјални ознаки, 
или имаат воведено кодекси на однесување 
засновани на меѓународно признати 
принципи 

Министерство за финансии 
(вклучително и Биро за јавни набавки); 
Министерство за економија; Министерство 
за животна средина и просторно 
планирање; Министерство за труд и 
социјална политика; Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 

3.1.6. Вклучување на ООП во 
критериумите за претквалификација и 
избор на јавните тендери; вклучување на 
социјални и еколошки обврски во 
договорите за јавни набавки 

Министерство за финансии 
(вклучително и Биро за јавни набавки); 
Министерство за економија; Министерство 
за животна средина и просторно 
планирање; Министерство за труд и 
социјална политика 

3.1.7. Воспоставување и 
унапредување на систем на годишни 
награди за ООП и доделување на награди за 
компаниите и другите организации кои 
придонеле за промовирање на ООП 

Министерство за економија; 
Министерство за животна средина и 
просторно планирање; Министерство за 
труд и социјална политика; единици на 
локалната самоуправа; невладини 
организации; деловни здруженија; 
синдикати; организации на работодавачи 

3.1.8. Поттикнување на воведување 
на принципите на општествена 
одговорност во односите со снабдувачите и 
кооперантите и давање на поддршка за 
нивно спроведување 

Деловните субјекти; невладини 
организации; деловни здруженија; 
синдикати; организации на работодавачи 

3.1.9. Доделување на почетно 
финансирање за проекти од доменот на 
ООП 

Министерство за економија; 
Министерство за животна средина и 
просторно планирање; Министерство за 
труд и социјална политика; Министерство 
за финансии 

3.1.10. Поттикнување на вклучување 
на ООП во визиите и мисиите на 
компаниите 

Деловните субјекти; невладини 
организации; синдикати; деловни 
здруженија; организации на работодавачи 

3.1.11. Поттикнување на воведување 
на стимулации за вработените за 
остварување на целите на претпријатијата 
поврзани со општествената одговорност 

Деловните субјекти; невладини 
организации; синдикати; деловни 
здруженија; организации на работодавачи 
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3.2. Создавање на законски обврски за ООП 

3.2.1. Пропишување на обврска за 
државните органи, јавните претпријатија и 
претпријатијата во државна сопственост да 
имплементираат системи за менаџмент на 
животната средина и да поднесуваат 
годишен извештај за своето влијание врз 
животната средина и општеството 

Министерство за животна средина и 
просторно планирање; единици на локална 
самоуправа 

3.2.2. Воведување на обврска за 
управувачите со пензиските фондови, 
инвестиционите фондови и приватните 
фондови да даваат годишен извештај за 
тоа дали вклучуваат аспекти за ООП во 
инвестициските одлуки во однос на 
фондовите со кои управуваат, и како тие 
аспекти се земени предвид 

Министерство за финансии; 
Министерство за труд и социјална 
политика; Комисија за хартии од вредност; 
Агенција за супервизија за капитално 
финансирано пензиско осигурување 

3.2.3. Вклучување на ООП во 
стратегијата за одржлив развој 

Министерство за животна средина и 
просторно планирање 

3.2.4. Воведување на надворешна 
верификација на веродостојноста и 
корисноста на извештаите на 
претпријатијата за нивната општествена 
одговорност 

Министерство за економија; 
Министерство за финансии; невладини 
организации; синдикати 

3.3. Објавување на информации за ООП 

3.3.1. Воведување и промовирање на 
периодични соопштенија, извештаи, како и 
индекси за влијанието врз животната 
средина и социјалното милје 

Деловните субјекти; Министерство 
за економија; Министерство за животна 
средина и просторно планирање; 
Министерство за труд и социјална 
политика; Комисија за хартии од вредност; 
Македонска берза на хартии од вредност 

3.3.2. Поттикнување на 
мултинационалните компании кои работат 
во Р.М. да објавуваат извештаи за 
влијанието врз животната средина и 
социјалното милје не само на меѓународно 
ниво, туку и во локалната средина 

Деловните субјекти; деловни 
здруженија; Министерство за економија; 
Министерство за животна средина и 
просторно планирање; Министерство за 
труд и социјална политика 

3.3.3. Промовирање на користење на 
меѓународно прифатени упатства при 
изработката на извештаите за ООП од 
страна на деловните субјекти 

Деловните субјекти; Министерство 
за економија; Министерство за животна 
средина и просторно планирање; 
Министерство за труд и социјална 
политика; Комисија за хартии од вредност; 
Македонска берза на хартии од вредност 
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V 2. Корпоративно управување 

 

V 2.1. Прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Корпоративното управување ги опфаќа процесите и процедурите преку кои 

претпријатијата се водени и контролирани. Според ОЕЦД, корпоративното 
управување вклучува збир на односи помеѓу раководните структури на 
претпријатието, неговиот одбор, акционерите и другите засегнати страни. Тоа 
обезбедува структура преку која се одредуваат целите на претпријатието, средствата 
за остварување на тие цели како и мониторинг на нивното реализирање.16 Секоја 
организација има систем на управување кој се разликува во зависност од големината и 
видот на организацијата како и од контекстот во кој делува. Во некои случаи овој 
систем е формален, понекогаш подлежи и на законска регулатива. Во други случаи тој 
може да биде и неформален. Прашањата на КУ кои се базирани на принципите на 
ОЕЦД се: 

 
§ Обезбедување на основа за ефективна рамка на КУ 
§ Правата на акционерите и клучните сопственички функции 
§ Еднаков третман на акционерите 
§ Улогата на засегнатите страни во КУ 
§ Обелоденување на информации за работењето и транспарентност 
§ Одговорности на Одборот на директори 
 
Во контекстот на ООП, доброто корпоративно управување треба да е базирано 

на инкорпорирање на принципите и практиките на одговорност, транспарентност, 
етичко однесување, почитување на интересите на сите засегнати страни, како и на 
почитувањето на правилниците и законите при донесувањето и спроведувањето на 
одлуки. 

 

V 2.2. Преглед на Закони во доменот на корпоративното управување 

релевантни за ООП 

Закон за трговските друштва  

(28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 47/2010) 
 
Општи одредби 
 
Предмет на уредување 
Член 1 
Со овој закон се уредува/уредуваат: трговецот (според дејноста, формата, 

природата и обемот на дејноста, уписот); трговецот - поединец; основната главнина; 
уделите и акциите; договорот за друштвото; односно статутот на друштвото; 
преддруштвото; времето на траење на друштвото; својството на правно лице на 
друштвото (правниот субјективитет); подружниците; одговорноста за обврските на 

                                                        
16 OECD, Principles of Corporate Governance, 2004 



 18 Преглед на законска регулатива за општествена одговорност на претпријатијата 

друштвото; посебната одговорност на содружниците, односно на акционерите; лицата 
кои можат, односно лицата кои не можат да основаат друштво; условите под кои 
странско лице може да биде содружник, односно акционер; правата на странските лица; 
ништовноста на друштвото; влоговите (парични и непарични); забраната за 
ослободување од обврската за уплата, односно внесување на влог; учеството во 
добивката; правото на информираност на содружникот, односно на акционерот; 
правниот режим на имотот на друштвото; заштитата на правата на содружниците, 
односно на акционерите пред судот; оцената на законитоста; белезите на трговското 
друштво (фирмата, седиштето, предметот на работење); застапувањето (застапник по 
закон, застапник по полномошно и полномошник по вработување); трговскиот 
полномошник; трговскиот патник; трговскиот регистар; постапката, уписите во 
трговскиот регистар и нивното објавување; условите за основање, управувањето, 
надзорот; намалувањето и зголемувањето на основната главнина; односите меѓу 
содружниците, односно акционерите; и другите прашања коишто се од значење за 
различните форми на трговските друштва- јавното трговско друштво, командитното 
друштво, друштвото со ограничена одговорност, акционерското друштво и 
командитното друштво со акции; големите зделки и зделките на друштвото со 
заинтересирана страна; трговските книги; годишните сметки и финансиските извештаи 
и нивната ревизија; дивидендата; учеството во други трговски друштва (поврзани 
друштва); консолидираните годишни сметки и консолидираните финансиски извештаи; 
преобразбата на друштвото од една во друга форма на друштво; присоединувањето, 
спојувањето и поделбата на друштвата; ликвидацијата на друштвото; стопанската 
интересна заедница; тајното друштво; странското трговско друштво и странскиот 
трговец-поединец; подружниците на странско друштво, односно на странски трговец-
поединец и претставништва на странски друштва; контролата и надзорот; казнените 
одредби како и на преодниот режим за примената на овој закон. 

 
I. Заеднички одредби за трговските друштва 
 
Форми на трговски друштва 
Член 20 
(1) Трговско друштво, според формата, без оглед на тоа дали врши трговска или 

некоја друга дејност, е: 
1) јавното трговско друштво; 
2) командитното друштво; 
3) друштвото со ограничена одговорност; 
4) акционерското друштво и 
5) командитното друштво со акции. 
(2) Трговско друштво може да биде основано само во форма и на начин 

определени со овој закон. 
(3) Основачот слободно ја избира формата на трговското друштво, освен ако со 

закон поинаку не е определено. 
 
Право на информираност на содружникот,односно на акционерот 
Член 39 
(1) Заради остварување на своите права определени со закон, договор за 

друштвото и со статутот секој содружник, односно акционер на друштвото и кога не 
учествува во управувањето, има право да биде лично информиран за работењето на 
друштвото и право на увид во книгите, актите и во другите документи на друштвото. 

(2) Секој содружник, односно акционер има право да бара копии од актите и 
документите што се предмет на разгледување и одлучување на собир на содружниците 
или одлучување преку допишување, односно на собрание. Трговското друштво е должно 
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да им обезбеди копија и тоа без надомест. Во сите други случаи надоместокот не може да 
биде поголем од стварните трошоци. 

(3) Ако на содружник, односно на акционер не му биде овозможено остварување 
на правата од ставовите (1) и (2) на овој член, содружникот, односно акционерот има 
право на заштита на своите права пред судот на начинот и под условите определени со 
закон. 

(4) Секоја одредба во договорот за друштвото, односно во статутот, што отстапува 
од ставовите (1) и (2) на овој член се смета за ништовна. 

 
Петти дел 
Форми на трговски друштва 
I. Јавно друштво 
Правни односи меѓу содружниците на јавното друштво – Член 125-132 
II. Командитно друштво 
 
Управување со друштвото  - Член 156 - 158 
 
III. Друштво со ограничена одговорност 
 
Оддел 7 
Одлучување на содружниците во друштвото 
 
Облици на донесување одлуки од страна на содружниците 
Член 213 
(1) Содружниците ги донесуваат одлуките во друштвото на собир на 

содружниците или со одлучување преку допишување. 
(2) Прашањата за кои содружниците одлучуваат на собир на содружниците или 

преку допишување, начинот, условите и постапката на донесувањето на одлуките се 
определуваат со договорот за друштвото. 

 
Собир на содружниците - Член 214 - 221 
Одлучување преку допишување – Член 222 
Заштита на правата на малцинските содружници  - Член 229 - 230 
 
Пододдел 7 
Управување со друштвото 
Услови за избор на управител 
Член 231 
(1) Со друштвото управува управител, односно управители (во натамошниот 

текст: управител). 
(2) Кога во друштвото има три или повеќе управители, тие можат заедно да 

управуваат со друштвото како орган на управување на друштвото на начин определен во 
договорот за друштвото. Составот, организацијата, работата и надлежностите на органот 
на управување на друштвото се определуваат во договорот за друштвото. 

(3) За управител може да биде избрано физичко лице кое е деловно способно. 
(4) За управител не може да биде избрано лице на кое со правосилна судска 

одлука делумно или во целост му е забрането да врши професија, дејност или должност 
што е поврзана со функцијата управител на друштвото додека трае забраната. 

 
Избор и мандат 
Член 232 
(1) За избор на управител одлучуваат содружниците. 
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(2) При основањето на друштвото, првиот управител може да биде назначен со 
договорот за друштвото. 

(3) Ако за управител се избира содружник, мандатот може да му трае додека му 
трае содружничкиот однос. 

(4) Ако во договорот за друштвото не е определено времето за коешто се избира 
управител кој не е содружник, се смета дека е избран за време од четири години. 

(5) Управителот може да биде повторно избран без разлика на тоа колку мандати 
бил избран, освен ако со договорот за друштвото поинаку не е определено. 

 
Овластувањата на управителот 
Член 235 
(1) Овластувањата на управителот се определуваат со договорот за друштвото. 

Ако со договорот за друштвото не се определени овластувањата на управителот, тој 
може да ги презема сите правни работи и дејствија што се поврзани и вообичаени за 
водењето на работите и што се во интерес на друштвото. 

(2) Во односите со трети лица, управителот е овластен да дејствува во сите 
околности од името на друштвото, со исклучок на овластувањата што, според овој закон 
и договорот за друштвото, ги имаат содружниците. 

(3) Ако се избрани повеќе управители, сите управители на друштвото имаат 
еднакви овластувања и права во однос на водењето на работите на друштвото, освен ако 
со договорот за друштвото поинаку не е определено. 

(4) Содружник кој е избран за управител или за член на надзорен одбор на 
друштво како содружник има исти права и должности како и другите содружници во 
друштвото и нема право, при остварувањето на своите права и при извршувањето на 
должностите, да се повикува на овластувањата, правата и должностите што ги има како 
управител на друштвото или како член на надзорен одбор на друштво. 

 
Судир на интересите 
Член 239 
(1) За секој договор или друга деловна активност на друштвото во коишто 

друштвото е странка и во коишто управителот, членот на надзорниот одбор, односно 
контролорот, има интерес, дури и на посреден начин, мора да се постапи согласно со 
членовите 457, 459 и 460 од овој закон. Управителот, членот на надзорниот одбор, 
односно контролорот, ако друштвото има орган на надзор, кој има интерес е должен 
веднаш да го пријави тоа. 

(2) Ако управителот, содружник, член на надзорниот одбор, односно контролорот 
дојде до сознанија дека е исполнет некој од условите од ставот (1) на овој член, за тоа 
веднаш мора да го извести собирот на содружниците, надзорниот одбор, односно 
контролорот и да ги приложи сите материјални докази кои се однесуваат на природата и 
обемот на тој интерес. Управителот, членот на надзорниот одбор, односно контролорот 
има право да биде сослушан, но не може да учествува во расправата или во одлучувањето 
во врска со договорот или со другата деловна активност, ниту во донесувањето на 
одлуката за давање на одобрението од членот 460 на овој закон. 

(3) Ако собирот на содружниците, надзорниот одбор, односно контролорот не 
дадат одобрение или ако одлуката со којашто дале или одбиле да дадат одобрение е 
спротивна на законот, односно на договорот за друштвото не можат да се истакнуваат 
барања спрема трети лица, освен ако друштвото докаже дека третото лице знаело за 
непостоењето на одобрението или за незаконитоста на одлуката, односно за нејзината 
спротивност со договорот за друштвото или, со оглед на сите околности, морало да знае 
за тоа. 
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Пододдел 8 
Надзор над работењето на друштвото 
Основна одредба 
Член 244 
(1) Надзор над работењето на друштвото може да врши надзорен одбор или 

контролор, а ако во друштвото не е образуван орган на надзор, надзорот го вршат 
непосредно содружниците, поединечно или заеднички. 

(2) Одредбите од овој закон со коишто се уредува надзорниот одбор, односно 
контролорот се применуваат само ако со овој закон, односно со договорот за друштвото е 
определено друштвото да има орган на надзор. 

 
ОРГАНИ НА НАДЗОР  - Член 245 - 251 
 
IV.Акционерско друштво 
Оддел 4 
Акти, документи и информирање на акционерите 
 
Начин на објавување на податоците и извештаите 
Член 318 
Органот на управување го определува начинот на објавувањето на податоците и 

извештаите за коишто со статутот е определена обврската за нивно објавување во 
гласило на друштвото, во дневен весник, интернет или на друг начин и ги утврдува 
податоците и извештаите кои се објавуваат, а за кои смета дека се значајни за 
акционерите и друштвото, освен ако со овој закон поинаку не е определено. 

 
Право на информирање 
Член 320 
(1) На секој акционер мора да му се обезбеди право на увид во актите и другите 

документи на друштвото од членот 319 на овој закон, во седиштето на друштвото, на 
начин определен во статутот. 

(2) Правото на информирање за записниците и одлуките од состаноците на 
органите на управување акционерите го остваруваат преку неизвршните членови на 
одборот на директори или преку надзорниот одбор. 

 
Органи на друштвото 
Пододдел 1 
 
Системи на управување 342 – 366 
Член 342 
(1) Управувањето со друштвото може да биде организирано според  едностепен 

систем (одбор на директори) или според двостепен систем (управен одбор или 
управител и надзорен одбор). 

(2) Друштвото го избира системот на управување. Со измени на статутот може 
едностепениот систем на управување да биде заменет со двостепен и обратно. 

(3) Одредбите за собранието соодветно се применуваат како на друштвата со 
едностепен, така и на друштвата со двостепен систем на организација на управувањето. 

(4) Учеството на вработените во управувањето со друштвото се уредува со закон. 
 
Пододдел 2 
Едностепен систем на управување (Одбор на директори)- Член 367 – 373 
Пододдел 3 
Двостепен систем на управување (Управен одбор и надзорен одбор) – Член 

374 – 381 
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Пододдел 4 
Собрание на друштвото – Член 382 – 407 
Оддел 3 
Годишна сметка и финансики извештаи – Член 476 – 480 
 
Објавување на усвоената годишна сметка и одобрение на финансиските 

извештаи 
Член 482 
(1) Годишната сметка усвоена од органот на управување се доставува до 

Централниот регистар најдоцна до крајот на февруари. 
(2) Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на 

друштвото, органот на управување најдоцна 30 дена од денот на нивното одобрување, но 
не подоцна од 30 јуни, во препис, ги доставуваат до Регистарот на годишни сметки при 
Централниот регистар и ги ставаат во деловната или во друга просторија на увид. Право 
на увид има секој содружник или акционер. Ревидираната годишна сметка, односно 
ревидираните финансиски извештаи во кои се утврдени отстапувања во податоците на 
веќе поднесената годишна сметка, односно на веќе поднесените финансиски извештаи, 
Централниот регистар има обврска да ги обработи. 

(3) Податоците од годишните сметки и од финансиските извештаи се јавни и 
достапни на сите лица на начин и во постапка согласно со овој и друг закон. Централниот 
регистар издава информации, дава фотокопии од сметководствени искази и одделни 
податоци од електронската база, во согласност со Законот за Централниот регистар. 

(5) Обврската за објавување од ставот (3) на овој член ја имаат и другите големи 
друштва и друштвата кои котираат на берза. 

(6) Кога друштвото објавува во дневен весник годишна сметка и финансиски 
извештаи, дури и кога на тоа не е обврзано, мора да ги објави како што се одобрени од 
собирот на содружниците, односно од собранието, без измени и дополнувања, 
вклучувајќи го и извештајот на овластениот ревизор. 

 

Закон за банките  

(67/2007, 90/2009, 67/2010) 

 
 I. Основни одредби  
Член 1  
Со овој закон се уредува основањето, работењето, супервизијата и престанокот на 

работењето на банките и на филиј алите на странски банки во Република Македониј а, 
како и отворањето и работењето на филијали на банки од земји членки на Европската 
унија. 

Член 20  
(1) Банката е должна да ги исполни условите од членот 19 на овој закон во рок од 

180 дена од издавањето на привремената дозвола за што поднесува писмени докази до 
Народната банка.  

(2) Врз основа на оцената за усогласеноста на банката со условите содржани во 
привремената дозвола, гувернерот одлучува со решение за издавање на дозвола за 
основање и работење на банка или за одбивање на барањето од членот 17 на овој закон 
во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на писмените докази од ставот (1) на овој 
член....  

 (3) При одлучувањето согласно со ставот (2) од овој член гувернерот оценува 
дали банката ќе биде организирана и способна за работа согласно со прописите, 
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пропишаните супервизорски стандарди и начелата на транспарентност и сигурност, 
дали ги исполнува стандардите за корпоративно управување и управување со 
ризици, ги оценува квалификацијата, искуството и репутацијата на 
предложените членови на надзорниот одбор, управниот одбор и лицата од 
членот 17 на овој закон и реалноста на стратешкиот и оперативниот план и 
проекцијата на финансиските извештаи. 

 
IX. Органи на банка и управување на банка – Член 82 - 100 
Член 82  
(1) Органи на банка се собрание, надзорен одбор, одбор за управување со ризици, 

одбор за ревизија, управен одбор и други органи утврдени со статут (кредитен одбор и 
слично).  

(2) Со статутот на банката поблиску се уредуваат бројот, составот, надлежностите, 
правата, должностите, одговорностите и начинот на работење на органите на банката, 
како и бројот, мандатот, надлежностите, правата, одговорностите и условите за 
именување на лицата со посебни права и одговорности.  

(3) Управувањето на банката мора да биде во согласност со одредбите од овој 
закон и со правилата за добро корпоративно управување пропишани од страна на 
Советот на Народната банка донесени во согласност со меѓународните стандарди.  

 
Судир на интереси  
Член 100  
(1) Лицата со посебни права и одговорности се должни редовно, на секои шест 

месеца, да дадат писмена изјава за постоење или непостоење судир на нивниот личен 
интерес со интересот на банката.  

(2) Под личен интерес на лицата од ставот (1) на овој член се подразбираат и 
интересите на поврзаните лица со нив.  

(3) Судир меѓу личниот интерес и интересот на банката постои кога со 
донесувањето на одлуки, склучувањето на договори или вршење на други деловни 
активности се засега во материјалните или кој било друг вид на деловни или семејни 
интереси на лицата од ставовите (1) и (2) на овој член.  

(4) Под остварување на материјален, деловен и семеен интерес се подразбира 
остварување на парична или друг вид на корист, директно или индиректно, за лицата од 
ставовите (1) и (2) на овој член.  

(5) Лицата од ставот (1) на овој член не смеат да присуствуваат при 
разгледувањето и донесувањето на одлуки, да склучуваат договори или да вршат други 
деловни активности доколку нивната објективност е доведена во прашање заради 
постоење судир меѓу нивниот личен интерес и интересот на банката.  

(6) За постоење судир на интереси се дава писмена изјава и пред одржување на 
состанокот за разгледување и донесување на одлуки, склучување на договори или 
вршење на друга деловна активност.  

(7) Писмената изјава од ставовите (1) и (6) на овој член се доставува до 
надзорниот одбор и до управниот одбор на банката и во неа се наведува основот од кој 
произлегува судирот меѓу личниот интерес и интересот на банката.  

(8) Доколку лицето од ставот (1) на овој член премолчи постоење судир на 
интереси, Народната банка и друго лице кое има правен интерес до надлежниот суд, во 
согласност со закон, може да бара поништување на правната работа. 

  
X. Извештаи, сметководство и ревизија – Член 101 - 110 
Член 110  
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(1) Банката е должна во рок од осум дена по усвојувањето на годишниот извештај 
за работењето, да достави примерок до Народната банка заедно со извештајот за 
извршената ревизија.  

(2) Банка во која странска банка остварува контрола е должна до Народната банка 
да достави и годишен извештај за работењето и извештај од извршената ревизија на 
странската банка која остварува контрола најдоцна во рок од 30 дена од нивното 
издавање.  

(3) Банката е должна извештајот за извршената ревизија и годишните 
финансиски извештаи заедно со белешките кон извештајот да ги направи достапни до 
јавноста и да објави биланс на состојба, биланс на успех, извештај за промена на 
капиталот извештај за парични текови и извештајот на ревизорот кон годишните 
финансиски извештаи, во барем еден дневен весник, во рок од 15 дена од усвојувањето 
на извештајот од страна на собранието на банката. 

 

Одлука за основните начела и принципи на корпоративното управување во 

банка  

(159/2007) 
 
Општи одредби 
 
1. Со оваа Одлука се пропишуваат основните начела и принципи за 

корпоративното управување во банка. 
2. Корпоративното управување во банка, според оваа Одлука, претставува збир од 

заемни односи меѓу Управниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои 
извршуваат раководна функција во банката, Надзорниот одбор, акционерите на банката 
и останатите заинтересирани субјекти. 

Под заинтересирани субјекти, според став 1 од оваа точка, се подразбираат 
депонентите, другите доверители на банката, инвеститорите, регулаторните и 
супервизорските органи, агенциите за кредитен рејтинг, Фондот за осигурување на 
депозити, друштвата за ревизија и други субјекти кои имаат интерес за работењето на 
банката. 

3. Корпоративно управување во банка подразбира: 
- јасна организациска структура на банката со прецизно дефинирани права и 

одговорности на членовите на органите на надзор и управување и на другите вработени 
во банката; 

- ефикасни процедури за идентификување, мерење, следење и контрола на 
ризиците на кои е изложена банката; 

- ефикасни механизми на внатрешна контрола, кои меѓу другото вклучуваат 
детални административни и сметководствени процедури на банката; 

- транспарентност во работењето на банката во однос на сите заинтересирани 
субјекти, во согласност со прописите и со деловната политика на банката; 

- системи за надзор и контрола кои се воспоставени најмалку на следните нивоа: 
а) надзор од страна на Надзорниот одбор и контрола и следење на работењето од страна 
на Управниот одбор; б) системи на внатрешна контрола; в) систем за интегрирано 
управување со ризиците; г) постоење на функција за контрола на усогласеноста со 
прописите и д) независна внатрешна ревизија. 
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Принципи за добро корпоративно управување  
(забелешка: секој од принципите содржи подетални насоки и мерки) 
 
4. Банката е должна да ги почитува следните принципи за корпоративно 

управување: 
 
4.1. Членовите на Надзорниот одбор располагаат со соодветни 

квалификации, ја разбираат својата улога во корпоративното управување на 
банката и се способни за реално оценување на работењето на банката. 

 
4.2. Органите на управување и надзор на банката ги утврдуваат и го следат 

исполнувањето на стратешките цели и корпоративните вредности на банката и со 
нив ги запознаваат сите нејзини вработени. 
4.3. Органите на надзор и управување воспоставуваат соодветно дефинирани 

одговорности и линии на известување меѓу сите вработени во банката. 
 
4.4. Надзорниот одбор на банката треба да биде сигурен дека Управниот 

одбор и другите лица со посебни права и одговорности вршат соодветен надзор и 
следење на работењето на банката. 
4.5. Надзорниот одбор, Управниот одбор и останатите лица со посебни права 

и одговорности кои извршуваат раководна функција во банката, треба ефикасно да 
ја користат работата на Службата за внатрешна ревизија во банката како и 
работата на друштвото за ревизија. 

 
4.6. Надзорниот одбор и Управниот одбор треба да бидат сигурни дека 

политиката за наградување и соодветните процедури се во согласност со 
корпоративната култура, долгорочните цели и стратегијата, како и со контролното 
опкружување на банката. 

 
4.7. Обезбедување на транспарентност на корпоративното управување во 
банката. 
(1) Банката објавува податоци и информации во врска со нејзиното корпоративно 

управување. 
(2) Информациите и податоците од точка (1) на Принципот 4.7. треба да бидат 

точни, важни, навремени и достапни за сите субјекти на кои им се потребни. 
(3) Банките се должни, еднаш годишно, да изработат извештај за корпоративно 

управување. 
(4) Извештајот за корпоративно управување е составен дел на годишниот 

извештај за работењето на банката, освен ако тоа не е поинаку регулирано. 
 
4.8. Надзорниот одбор и Управниот одбор на банката ја познаваат нејзината 

оперативна структура, вклучувајќи ги и случаите кога банката работи во други 
земји или преку други структури кои ја намалуваат транспарентноста (т.е. начелото 
„запознај ја својата структура”). 

 
III. Кодекс на корпоративно управување во банките 
5. Надзорниот одбор на банката е должен да подготви и да почитува Кодекс за 

корпоративно управување во банката, кој ги опфаќа правилата на управување со банката 
и правилата за надзор на управувањето. 

 
Собранието на банката го донесува Кодексот за корпоративно управување. 
 
8. Кодексот за корпоративно управување содржи податоци за: 
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• простапката на свикување на Собранието, постапката на гласање, правата на 
акционерите, вклучувајќи го и правото на малцинските акционери; 

• соработката меѓу Надзорниот и Управниот одбор, видот, роковите и начините на 
кои Управниот одбор доставува информации и документи до Надзорниот одбор и 
начинот на постапување во ситуации кога постои судир на интереси; 

• обврските и одговорностите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и другите 
органи и начинот на нивната работа; 

• критериумите и правилата за именување членови на Надзорниот одбор и за 
начинот на нивното наградување; 

• критериумите и правилата за именување членови на Управниот одбор на 
банката, членови на Одборот за ревизија, членови на Одборот за управување со ризиците 
и на останатите органи во банката; 

• улогата, значењето и делокругот на работа на внатрешната ревизија, 
надворешниот ревизор и лицето, или организацискиот дел кои се надлежни за контрола 
на усогласеноста на работењето на банката со прописите и 

• други елементи кои се регулирани со оваа Одлука или други прописи од овој 
домен. 

 

Закон за хартии од вредност  

(95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010) 
 
I. Општи одредби 
1. Предмет на уредување 
Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат начинот и условите на издавање и тргување со 

хартии од вредност; начинот и условите за регистрирање на хартиите од вредност, 
утврдување и порамнување на трговските трансакции и нетрговските преноси со хартии 
од вредност, како и ограничувањата на правата од сопственоста на хартиите од 
вредност; начинот и условите за функционирање на пазарот на хартии од вредност и на 
овластените учесници на пазарот; обврските за обелоденување од страна на 
акционерските друштва со посебни обврски за известување, членовите на органите на 
управување, директорите и одделни акционери; забранетите дејствија во врска со 
работењето со хартии од вредност; статусот и надлежностите на Комисијата; начинот и 
условите на работење на овластените учесници на пазарот при стечај и ликвидација и 
други прашања што се од значење за хартиите од вредност. 

 
VI. Акционерски друштва со посебни обврски за известување и обврски за 

известување на членовите на органите на управување, директорите и акционерите 
 
1. Акционерско друштво со посебни обврски за известување 
 
Регистар на акционерските друштва со посебни обврски за известување 
Член 153 
(1) Комисијата води Регистар на акционерските друштва со посебни 

обврски за известување (во натамошниот текст: Регистар). Акционерското друштво се 
запишува во Регистарот доколку ги исполнува условите за акционерско друштво со 
посебни обврски за известување. 

(2) Во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 
известување се водат и издавачите на должнички хартии од вредност кои од моментот 
на издавање до истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на 
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должничките хартии од вредност имаат статус и обврски на акционерско друштво со 
посебни обврски за известување. 

(3) Одредбите од ставот (2) на овој член не се применуваат во случај на приватна 
понуда на должнички хартии од вредност чија преносливост е ограничена." 

(4) Акционерското друштво со посебни обврски за известување (во натамошниот 
текст на оваа глава: акционерско друштво) се брише од Регистарот во рок од седум 
работни дена од поднесување на барање од страна на акционерското друштво за негово 
бришење од Регистарот и потврда од овластен депозитар за неисполнување на условите 
за запишување во Регистарот. 

(5) Комисијата писмено го известува акционерското друштво за неговото 
запишување, односно бришење од Регистарот во рок од седум работни дена. 

(6) Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на акционерските 
друштва со посебни обврски за известување ги пропишува Комисијата. 

 
Годишни извештаи 
Член 154 
(1) Акционерското друштво е должно да изготви и до Комисијата да достави 

годишен извештај за неговите финансиски резултати, правниот статус и работењето во 
рок од пет месеци по завршувањето на секоја календарска година. 

(2) Годишниот извештај содржи: 
а) финансиски извештаи подготвени во согласност со меѓународните стандарди 

за финансиско известување, заедно со мислењето на овластен ревизор подготвено во 
согласност со меѓународните ревизорски стандарди; 

б) анализа и образложение на деловните резултати и програма за развој на 
акционерското друштво; 

в) податоци за членовите на управниот, надзорниот одбор, односно за членовите 
на одборот на директори, како и податоци за нивно процентуално учество во основната 
главнина на тоа акционерско друштво; 

г) податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од 
акциите со право на глас во акционерското друштво; 

д) податоци за сите договори за наградување на членовите на управниот и 
надзорниот одбор или одборот на директори, односно лицата со посебни одговорности и 
овластувања; 

ѓ) податоци за трансакциите меѓу акционерското друштво со поврзаните лица; 
е) политика на распределба на дивиденда на акционерското друштво; 
ж) податоци за стекнување на сопствени акции од страна на акционерското 

друштво и 
з) податоци за какви било значајни промени што биле содржани во проспектот, 

доколку акционерското друштво издало проспект во текот на последните 12 месеца. 
(3) Комисијата ги чува сите годишни извештаи на акционерските друштва 
поднесени во согласност со овој член најмалку три години од денот на 

доставување. 
 
Објавување на резиме од годишниот извештај 
Член 155 
(1) Секое акционерско друштво е должно да објави резиме на ревидиран годишен 

извештај, заедно со мислењето на овластениот ревизор во најмалку еден дневен весник 
во Република Македонија, во рок од 15 календарски дена од доставувањето на 
ревидираниот годишен извештај до Комисијата. 

(2) Во резимето од ставот (1) на овој член се наведува дека финансискиот 
извештај во целост е достапен во седиштето на акционерското друштво и во 
просториите на Комисијата. 
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Полугодишни извештаи - Член 156 
Тримесечни финансиски извештаи - Член 157 
Тековни соопштенија и материјали за акционерски собранија - Член 158 
 
Дистрибуција на извештаите 
Член 160 
(1) Акционерското друштво е должно да достави примерок од својот годишен, 

полугодишен, тримесечен и тековен извештај до Комисијата. 
(2) Акционерското друштво обезбедува примерок од своите годишни, 

полугодишни, тримесечни и тековни извештаи на секој акционер на негово 
барање, при што не може да наплатува надомест за печатење или копирање на 

извештаите. 
(3) Акционерското друштво обезбедува примерок од своите годишни, 

полугодишни, тримесечни и тековни извештаи на секое заинтересирано лице на негово 
барање, при што може да наплатува надомест најмногу во висина на трошоците за 
печатење или копирање на извештаите. 

(4) Акционерското друштво обезбедува електронски примерок од своите 
годишни, полугодишни, тримесечни и тековни извештаи на овластената берза на која се 
котираат неговите хартии од вредност. 

 
Неточни финансиски извештаи или финансиски извештаи што 

предизвикуваат заблуда 
Член 176 
(1) На овластен ревизор или сметководител му се забранува да потпише неточен 

или некомплетен финансиски извештај, односно финансиски извештај што 
предизвикува заблуда, кој е во спротивност со меѓународните стандарди за финансиско 
известување и меѓународните стандарди за ревизија. 

(2) Во случај на непочитување на одредбата на ставот (1) од овој член ревизорот 
или сметководителот ќе одговара за штетата на лице кое претрпело загуба како 
резултат на неточен и некомлетен финансиски извештај, односно финансиски извештај 
кој предизвикува заблуда. 

 
5.7. Овластување за преземање на мерки против акционерски друштва со 

посебни обврски за известување 
 
Мерки на контрола на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување  - Член 220 
 

V 3. Човекови права 

V 3.1. Правни прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Човековите права ги дефинираат основните права и слободи на секое човечко 

битие само затоа што како такво постои. Човековите права се неделливи, неотуѓиви, 
универзални и меѓусебно зависни. Генерално постојат два корпуса на човекови права. 
Првиот се однесува на граѓанските и политичките права како што се правото на живот и 
слобода, еднаквост пред законот, слобода на изразување, право на почитување на 
приватниот и семејниот живот, слобода на уверување, совест и религија итн. Вториот 
корпус на човекови права се однесуваат на економските, социјалните и културните права 
како што се правото на работа, правото на одмор, правото на здравство, образование, 
социјална сигурност итн. 
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Иако заштитата на човековите права е примарна одговорност на државите, денес 

е широко прифатено дека и претпријатијата можат да играат голема улога во 
почитувањето и остварувањето на човековите права. Во многу случаи тие директно 
влијаат на не/почитувањето на овие права. Поради ова, во доменот на ООП се смета дека 
претпријатијата имаат одговорност да ги почитуваат човековите права вклучително и во 
сферата на нивното делување. Покрај почитувањето на човековите права, 
претпријатијата треба да прават напори и да ги унапредат во насока на реализирање на 
човековите права во сферата на нивно делување. 

 
Прашањата релевантни за претпријатијата кои се однесуваат на проблематиката 

на човековите права меѓу другото опфаќаат: 
 
§ Идентификување, избегнување и намалување на ризиците во целиот животен 

циклус на едно претпријатие; 
§ Избегнување на соучество во кршењето на човековите права; 
§ Воспоставување на механизми преку кои лицата и/или групите кои сметаат 

дека настапило кршење на човековите права може истите да ги адресираат; 
§ Дискриминација по било кој основ и интеграција на ранливите групи; 
§ Почитување на граѓанските и политичките права како и економските, 

социјалните и културните права на вработените како и на пошироката заедница каде 
претпријатието има директно влијание. 

 
За претпријатијата да можат соодветно да ги адресираат горенаведените 

прашања потребно е да се водат од постоечката законска регулатива во Република 
Македонија од доменот на човековите права.  

 

V 3.2. Преглед на меѓународни конвенции и Закони во доменот на 

човековите права 

Меѓународни конвенции ратификувани од страна на РМ 

 
Универзална декларација за човекови права 
Основен инструмент во доменот на човековите права на глобално ниво усвоена од 

Генералното собрание на ОН во 1948 година. Тој претставува основа за сите закони од 
доменот на човековите права. 

Во Република Македонија постулатите на Универзалната декларација се вградени 
во Уставот и законската регулатива на РМ (види подолу). 

 
Меѓународен пакт за граѓанските и политичките права 
Усвоен од ОН во 1966 год. Влегува во сила во РМ на 17.11.1991 год. а е 

ратификуван со закон на 18.01.1994 год.  
 
Меѓународен пакт за економските, социјалните и културните права 
Усвоен од ОН во 1966 год. Влегува во сила во РМ на 17.11.1991 год. а е 

ратификуван со закон на 18.01.1994 год. 
 
Меѓународна конвенција за елиминирање на сите видови на расна дискриминација 
Усвоена од ОН во 1965 год. Влегува во сила во РМ на 17.11.1991 год. а е 

ратификуван со закон на 18.01.1994 год. 
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Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува 
на продажба на деца, детска проституција и детска порнографија (44/2003) 

Усвоен од ОН во 2000 год. Ратификуван и влегува во сила во РМ на 17.10.2003 год.  
 
Факултативен протокол кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на 

дискриминација кон жените (44/2003)     
  Усвоен од ОН во 2000 год. Ратификуван и влегува во сила во РМ на 

17.10.2003 год. 
 
 Европска конвенција за заштита на човековите права и основни слободи 
 Усвоена од Советот на Европа во 1950 година, стапува на сила 1953 година. 
 
Меѓународните инструменти за заштита на човековите права се соодветно 

преточени во националната законска регулатива објаснета подолу во прегледот. 
 

Устав на Р. Македонија  

(52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009) 
 
I. Основни одредби 
Член 8 
Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се: 
(1) основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во 

меѓународното право и утврдени со Уставот; 
(2) слободното изразување на националната припадност; 
...... 
(8) хуманизмот, социјалната правда и солидарноста 
...... 
(10) почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право. 
 
II. Основни слободи и права на човекот и граѓанинот 
 
Граѓански и политички слободи и права 
 
Член 9 
Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно 

од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и општествената положба. 

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 
 
Член 11 
Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Се забранува 

секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување. 
Се забранува присилна работа. 
 
Член 12 
Слободата на човекот е неприкосновена. 
Никому не може да му биде ограничена слободата, освен со одлука на судот и во 

случаи и во постапка утврдена со закон. 
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Член 16 
Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на 

мислата. 
Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и 

слободното основање на институции за јавно информирање. 
Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и 

пренесување на информации. 
Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање. 
Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање. 
Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за 

јавно информирање. 
Цензурата е забранета. 
 
Член 17 
Се гарантира слободата и тајноста на писмата и на сите други облици на општење. 
Само врз основа на одлука на суд може да се отстапи од начелото на 

неповредливост на тајноста на писмата, ако е тоа неопходно за водење на кривична 
постапка или тоа го бараат интересите на одбраната на Републиката. 

 
Член 18 
Се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. 
На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што 

произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците. 
 
Член 19 
Се гарантира слободата на вероисповеста. 
Се гарантира слободно и јавно, поединечно или во заедница со други, изразување 

на верата. 
 
Член 20 
На граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и 

заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и 
уверувања. 

Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички 
партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат. 

Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии 
не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката 
и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, 
расна или верска омраза или нетрпеливост. 

Забранети се воени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на 
вооружените сили на Република Македонија. 

 
Член 21 
Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без 

претходно пријавување и без посебна дозвола. 
Користењето на ова право може да биде ограничено само во услови на воена и 

вонредна состојба. 
 
Член 25 
На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на 

неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. 
 
 



 32 Преглед на законска регулатива за општествена одговорност на претпријатијата 

Член 26 
Се гарантира неповредливоста на домот. 
Правото на неповредливост на домот може да биде ограничено единствено со 

судска одлука кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или 
заштита на здравјето на луѓето. 

 
Член 27 
Секој граѓанин на Република Македонија има право слободно да се движи на 

територијата на Републиката и слободно да го избира местото на своето живеалиште. 
Секој граѓанин има право да ја напушти територијата на Републиката и да се 

врати во Републиката. 
Остварувањето на овие права може да се ограничи со закон, единствено во 

случаите кога е тоа потребно заради заштита на безбедноста на Републиката, водење на 
кривична постапка или заштита на здравјето на луѓето. 

 
Член 29 
Странците во Република Македонија уживаат слободи и права гарантирани со 

Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународни договори. 

 
Економски, социјални и културни права 
 
Член 30 
Се гарантира правото на сопственост и правото на наследување. 
Сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и 

на заедницата. 
Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата 

кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 
Во случај на експропријација на сопственоста или во случај на ограничување на 

сопственоста се гарантира праведен надомест кој не може да биде понизок од пазарната 
вредност. 

 
Член 32 
Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при 

работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. 
Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. 
Секој вработен има право на соодветна заработувачка. 
Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие 

права вработените не можат да се откажат. 
Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со 

закон и со колективни договори. 
 
Член 33 
Секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 

намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 
 
Член 34 
Граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени 

со закон и со колективен договор. 
 
Член 35 
Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на 

граѓаните согласно со начелото на социјална праведност. 
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Републиката им гарантира право на помош на немоќните и на неспособните за 
работа граѓани. 

Републиката им обезбедува посебна заштита на инвалидните лица и услови за 
нивно вклучување во општествениот живот. 

 
Член 37 
Заради остварување на своите економски и социјални права, граѓаните имаат 

право да основаат синдикати. Синдикатите можат да основаат свои сојузи и да членуваат 
во меѓународни синдикални организации. 

Cо закон може да се ограничат условите за остварување на правото на синдикално 
организирање во вооружените сили, полицијата и органите на управата. 

 
Член 38 
Се гарантира правото на штрајк. 
Cо закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во 

вооружените сили, полицијата и органите на управата. 
 
Член 39 
На секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита. 
Граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и 

здравјето на другите. 
 
Член 40 
Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. 
Правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница се уредуваат со 

закон. 
Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување 

на децата. Децата се должни да се грижат за старите и изнемоштени родители. 
Републиката им обезбедува посебна заштита на децата без родители и децата без 

родителска грижа. 
 
Член 41 
Право на човекот е слободно да одлучува за создавање на деца. 
 
Член 42 
Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица. 

Лице помладо од 15 години живот не може да биде вработено. 
Малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа. 
Малолетните лица не смеат да бидат вработувани на работни места што се 

штетни за нивното здравје и моралот. 
 
Член 43 
Секој човек има право на здрава животна средина. 
Секој е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. 
Републиката обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава 

животна средина. 
 
Член 44 
Секој има право на образование. 
Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование 

е задолжително и бесплатно. 
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Член 47 
Се гарантира слободата на научното, уметничкото и на другите видови 

творештво. 
Се гарантираат правата што произлегуваат од научното, уметничкото или друг 

вид интелектуално творештво. 
 
Член 48 
Припадниците на националностите имаат право слободно да ги изразуваат, 

негуваат и развиваат својот идентитет и националните особености. 
Републиката им ја гарантира заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и 

верскиот идентитет на националностите. 
 
VI. Меѓународни односи 
Член 118 
 
Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од 

внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон. 
 

Закон за еднакви можности на жените и мажите  

(66/2006, 117/2008) 
 
I. Предмет на законот 
Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат основните и посебните мерки за воспоставување на 

еднакви можности на жените и мажите, надлежностите, задачите и обврските на 
одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности, постапката за утврдување 
нееднаков третман на жените и мажите, правата и должностите на Застапникот за 
еднакви можности на жените и мажите (во натамошниот текст: Застапникот) како 
определено лице за спроведување на постапката за утврдување нееднаков третман на 

жените и мажите, како и правата и обврските на субјектите кои учествуваат во таа 
постапка. 

(2) Прашањата од значење за воспоставување на еднакви можности на жените и 
мажите се уредуваат со овој и друг закон. 

 
Цел на законот 
Член 2 
(1) Цел на овој закон е промовирање на принципот за воспоставување еднакви 

можности за жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната 
област, како и во другите области од општествениот живот. 

(2) Воспоставувањето на еднакви можности е обврска на целото општество и 
претставува отстранување на пречките за воспоставување и остварување на еднаквост 
меѓу жените и мажите, преку превенција и отстранување на нееднаквиот третман на 
жените и мажите и воспоставување на услови за воведување на еднакво учество на 
жените и мажите во сите сфери на општествениот живот. 

 
Забрана на дискриминација во општествениот живот 
Член 3 
Се забранува дискриминација врз основа на пол во јавниот и приватниот сектор 

во областите на вработувањето и трудот, образованието, социјалната сигурност, 
културата и спортот, согласно со овој или друг закон. 
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Дефиниции 
Член 4 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 
1."Еднакви можности на жените и мажите" по достоинство и право значи 

промовирање на начелото за воведување еднакво учество на жените и мажите во сите 
области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на 
сите права и во развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие 
придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите 
произлезени од тој развој; 

2."Еднаков третман" значи отсуство на директна или индиректна 
дискриминација врз основа на пол согласно со овој или друг закон; 

3."Дискриминација" значи секое разликување, искористување или ограничување 
врз основа на пол што го загрозува или оневозможува остварувањето или заштита на 
човековите права и слободи; 

4. “Директна дискриминација“ значи кога едно лице се третира, било третирано 
или би се третирало полошо врз основа на полот отколку што се третира друго лице во 
слична ситуација; 

5. “Индиректна дискриминација“ значи кога навидум неутрална одредба, 
критериум или обичајно право доведува лица од еден пол во особена неповолна положба 
во споредба со лица од другиот пол, освен ако таа одредба, критериум или обичајно 
право е објективно оправдана со легитимна цел, а средствата за постигнување на таа цел 
се соодветни и неопходни; 

6. “Вознемирување“ значи несакано однесување поврзано со полот на едно лице, 
чија цел или последица е повреда на достоинството на едно лице и создавање 
застрашувачка, непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива атмосфера; 

7. “Сексуално вознемирување“ значи каков било облик на несакано вербално, 
невербално или физичко однесување од сексуален карактер, чија цел или последица е 
повреда на достоинството на едно лице, особено кога се создава застрашувачка, 
непријателска, деградирачка, понижувачка или навредлива атмосфера;“. 

 
II. Видови на мерки за воспоставување еднакви можности 
Основни мерки 
Член 5 
(1) Основни мерки за остварување на принципот на еднакви можности се 

нормативни мерки од различни области со кои се забранува дискриминација врз основа 
на пол и се предвидува обврска за субјектите утврдени со овој закон за грижа и 
создавање услови за обезбедување еднаков третман во остварувањето и заштитата на 
правата и слободите и со кои се предвидуваат санкции за непочитување на барањата и 
прекршување на забраните. 

(2) Покрај мерките од ставот (1) на овој член основни мерки се и мерките 
поврзани со креирање и остварување на политиките и функциите и надлежностите на 
органите на законодавната, извршната и судска власт, органите на единицата на 
локалната самоуправа, правните лица на кои со закон им е доверено вршење дејности од 
јавен интерес, здруженијата на граѓани и фондации, образовните установи, установите 
во областа на социјалната заштита, здравствените установи, научни, културни 
установи,политичките партии и средствата за јавно информирање, насочени кон 
воспоставување на еднакви можности од аспект на информирање на индивидуата и 
јавноста, програми на активности и развојни стратегии за посебните области на 
општествениот живот. 
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Посебни мерки 
Член 6 
(1) Посебни мерки се мерки насочени кон воспоставување еднакви можности, 

како и промовирање и унапредување на еднаквите можности во посебните области на 
општествениот живот. 

(2) Посебните мерки од ставот (1) на овој член се насочени кон отстранување на 
објективните пречки кои доведуваат до воспоставување на принципот на еднакво 
учество на жените и мажите или нееднаков статус на лица од еден наспроти лица од друг 
пол, како и да дадат посебен придонес во форма на поттикнување на учество на помалку 
застапениот пол или за отстранување на можностите кои придонесуваат за нееднаквиот 
статус заснован на пол. 

(3) Посебните мерки од ставот (1) на овој член пред се вклучуваат: 
- позитивни мерки со кои се дава приоритет, во случај на нееднакво учество на 

жените и мажите во телата на власта на сите нивоа, вклучувајќи ја судската, 
законодавната и извршната власт, локалната власт, како и сите други јавни установи и 
служби, политичките функции, комисии и одбори, вклучувајќи и учествување во телата 
што ја претставуваат државата на меѓународно ниво додека еднаквото учество не биде 
постигнато. Нееднаквото учество на жените и мажите постои кога застапеноста на 
жените или мажите во телата на власта на сите нивоа, вклучувајќи ја судската, 
законодавната и извршната власт, локалната власт, како и сите други јавни установи и 
служби, политичките функции, комисии и одбори, вклучувајќи и учествување во телата 
што ја претставуваат државата на меѓународно ниво е помало од 40%, 

- охрабрувачки мерки кои се насочени кон обезбедување посебни поттикнувања 
или придобивки со цел да се елиминира нееднаквото учество на жените и мажите или 
нееднаквиот статус врз основа на пол и 

- програмски мерки кои се насочени кон подигање на свеста, организирање 
активности и изработка и спроведување на акциони планови за за поттикнување и 
унапредување на еднакви можности. 

 
Член 23 – 32 Постапка за утрвдување нееднаков третман на жените и мажите 
VII. Правна заштита на дискриминирани лица 
Случаи за проследување 
Член 33 
(1) Застапникот го доставува писменото мислење од членот 31 на овој закон до 

надлежниот инспекциски орган, народниот правобранител или друг надлежен орган кој 
врши надзор над спроведувањето на одредбите од законот со кој се уредуваат еднаквите 
можности во случаите кога субјектот против кој била поведена постапка за утврдување 
на нееднаков третман не ги отстранил утврдените неправилности во согласност со 
писменото мислење на Застапникот или доколку Застапникот не биде известен од 
субјектот против кој била поведена постапка за утврдување на нееднаков третман во 
утврдениот рок за преземените мерки кога случајот, според мислењето на Застапникот, 
ги содржи сите карактеристики на дискриминација согласно со овој закон. 

(2) За надлежен инспекциски орган од ставот (1) на овој член се смета 
инспекцискиот орган надлежен согласно со закон за вршење надзор над примената на 
законите и подзаконските акти, колективните договори, како и општите акти во случаи 
кога настапиле одредени дејствија кои претставуваат дискриминација согласно со 
одредбите на овој закон. 

 
Надлежности на инспекциските органи 
Член 34 
(1) Доколку надлежниот инспекциски орган утврди дека во случајот за кој 

Застапникот дал писмено мислење не се применува овој закон и друг закон кои ги 
уредуваат еднаквите можности донесува решение со кое се наредува постапување по 
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препораките на Застапникот во одреден рок кој го определува надлежниот инспекциски 
орган, а кој рок не може да биде подолг од 30 дена од денот на донесувањето на 
решението. 

(2) Решението од ставот (1) на овој член надлежниот инспекциски орган го 
доставува до субјектот до кој е доставено мислењето од Застапникот во конкретниот 
случај во кој е извршен инспекциски надзор и до Застапникот во рок од 15 дена од денот 
на донесувањето на решението. 

 
Член 35 
(1) Против решението на надлежниот инспекциски орган може да се поднесе 

жалба до надлежната Комисија на Владата во рок од осум дена од приемот на решението. 
(2) Жалбата од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението. 
(3) Решение по жалбата се донесува во рок од 15 дена од денот на добивањето на 

жалбата. 
 
Член 36 
(1) Ако надлежниот инспекциски орган утврди дека со повреда на овој закон или 

другите закони кои ги уредуваа еднаквите можности е сторен прекршок или кривично 
дело, е должен без одлагање да поднесе барање за поведување прекршочна постапка, 
односно пријава за кривично дело. 

(2) Органот на кого му е поднесено барањето или пријавата од ставот (1) на овој 
член е должен својата одлука да ја достави до надлежниот инспекциски орган. 

 
Правна заштита 
Член 37 
Во случај на непочитување на забраната за дискриминација утврдена со членот 3 

од овој закон лицето кое смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено некое 
право врз основа на пол има право да бара заштита на своите права во управна и во 
судска постапка на начин и под услови утврдени со закон. 

 
Надоместок на штета 
Член 38 
Лицето за кое со одлука на надлежен орган или друго правно лице е констатирано 

дека со поединечен акт или дејство му е повредено некое право врз основа на пол има 
право да бара надоместок на штета согласно со Законот за облигационите односи. 

 
Товар на докажување 
Член 39 
(1) Кога лице кое за себе смета дека е жртва на дискриминација ќе изнесе факти 

од кои може да се претпостави дека имало дискриминација тогаш оној кој се товари дека 
извршил дискриминација е должен да докаже дека не го повредил принципот на еднаков 
третман. 

(2) Правилото од ставот (1) на овој член не се применува во кривичните постапки. 
 
Член 40 
Здруженијата на граѓаните, здруженијата на работодавачите и синдикатите 

можат да ги застапуваат лицата од членот 39 став (1) на овој закон, на нивно барање, во 
управната постапка поведена заради заштита на правата кои врз основа на пол му биле 
одземени или ограничени. 
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Закон за спречување и заштита од дискриминација  

(50/2010) 
 
I. Општи одредби 
 
Предмет на Законот 
Член 1 
(1) Со овој закон се обезбедува спречување и заштита од дискриминација во 

остварувањето на правата загарантирани со Уставот на Република Македонија, закон и 
ратификувани меѓународни договори. 

(2) За заштита од дискриминација се формира Комисија за заштита од 
дискриминација. 

(3) Комисијата за заштита од дискриминација има својство на правно лице. 
 
Примена на Законот 
Член 2 
Заштитата и забраната од дискриминација се однесува на сите физички и правни 

лица во процесот на остварување на правата и слободите гарантирани со Уставот и со 
законите на Република Македонија. 

 
Основи за дискриминација 
Член 3 
Се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување и 

поттикнување на дискриминација и помагање во дискриминаторско постапување врз 
основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка 
припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, 
други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен 
статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен 
статус, здравствена состојба или која било друга основа која е предвидена со закон или со 
ратификуван меѓународен договор (во натамошниот текст: дискриминаторска основа). 

 
Примена на Законот 
Член 4 
Овој закон се применува од страна на сите државни органи, органи на единицата 

на локалната самоуправа, правни лица со јавни правни овластувања и правни и физички 
лица во областа на: 

1) работата и работните односи; 
2) oбразование, наука и спорт; 
3) социјална сигурност, вклучувајќи го и подрачјето на социјална заштита, 
пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и здравствена 
заштита; 
4) правосудство и управа; 
5) домување; 
6) јавно информирање и медиуми; 
7) пристап до добра и услуги; 
8) членување и дејствување во синдикални, политички партии, здруженија на 

граѓани и фондации или други организации засновани на членство; 
9) култура и 
10) други области определени со закон. 
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II. Облици на дискриминација 
 
Директна и индиректна дискриминација 
Член 6 
(1) Директна дискриминација врз дискриминаторска основа е секое неповолно 

постапување, разликување, исклучување или ограничување кое како последица има или 
би можело да има одземање, нарушување или ограничување на еднаквото признавање 
или уживање на човековите права и основни слободи, споредено со третманот кој го има 
или би можело да го има друго лице во исти или слични услови. 

(2) Индиректна дискриминација врз дискриминаторска основа е секое ставање на 
некое лице или група во неповолна положба во споредба со други лица, со донесување 
очигледно неутрални одредби, критериуми или со преземање на определени практики, 
освен кога таквите одредби, критериуми или практики, произлегуваат од оправдана цел, 
а средствата за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни. 

 
Вознемирување 
Член 7 
(1) Вознемирувањето и понижувачкото постапување претставува повреда на 

достоинството на лице или на група на лица кое произлегува од дискриминаторска 
основа и кое има за цел или резултат повреда на достоинството на одредено лице или 
создавање заканувачка, непријателска, 

понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика. 
(2) Сексуално вознемирување е несакано однесување од полов карактер, кое се 

изразува физички, вербално или на кој било друг начин, а има за цел или последица 
повреда на достоинството на едно лице, особено кога се создава непријателска, 
заканувачка, деградирачка или понижувачка средина. 

 
Дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост 
Член 8 
(1) Под дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост се 

подразбира намерно оневозможување или отежнат пристап до здравствена заштита, 
односно ускратување на правата на здравствена заштита, редовен медицински третман 
и лекови, рехабилитациони средства и мерки во согласност со нивните потреби, 
ускратување на правото на брак и создавање на семејство и други права од областа на 
бракот и семејните односи, ускратување на правото на образование, на работа и правата 
од работниот однос. 

(2) Дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост постои и тогаш 
кога нема да се преземат мерки за отстранување на ограничувањата, односно 
прилагодување на инфраструктурата и просторот, користење на јавно достапни ресурси, 
или учество во јавниот и општествениот живот. 

 
Повикување и поттикнување на дискриминација 
Член 9 
Како дискриминација ќе се смета и секоја активност со која некое лице директно 

или индиректно повикува, охрабрува, дава упатства или поттикнува друго лице да 
изврши дискриминација. 

 
Виктимизација 
Член 10 
Дискриминација претставува и неповолното однесување кон едно лице, трпење 

на штетни последици заради тоа што презело одредени активности за заштита од 
дискриминација (пријавило дискриминација, започнало постапка за дискриминација и 
сведочело во текот на постапката). 
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Дискриминација во обезбедување на добра и услуги 
Член 11 
Оневозможувањето или ограничувањето на користењето на добра и услуги на 

лице или група на лица по некој од основите наведени во членот 5 точка 3 од овој закон 
претставува дискриминација. 

 
 
III. Исклучоци од дискриминација 
 
Афирмативни мерки 
Член 13 
Нема да се сметаат за дискриминација афирмативните мерки преземени од 

органи на државната управа, органи на единиците на локалната самоуправа, други 
органи и организации кои вршат јавни овластувања, јавни установи или од страна на 
физички или правни лица, констатирани како оправдани во минатото, сегашноста или во 
иднина, а кои можат да се преземаат сé додека не се постигне потполна фактичка 
еднаквост: 

1) во корист на лице, група на лица или заедница, со цел да се елиминираат или да 
се намалат фактичките нееднаквости, ако разликувањето е оправдано и пропорционално 
на целта, и со цел да се обезбеди нивен природен развој и ефективно постигнување на 
нивното право на еднакви можности во споредба со други лица, групи на лица или 
заедници и 

2) афирмативните мерки кои имаат за цел заштита на маргинализираните групи, 
со цел да се елиминираат или да се намалат фактичките нееднаквости, ако 
разликувањето е оправдано и пропорционално на целта и со цел да се обезбеди нивен 
природен развој и ефективно постигнување на нивното право на еднакви можности во 
споредба со други лица, групи на лица или заедници. 

 
Нееднакво постапување 
Член 14 
Нема да се смета за дискриминација: 
1) различниот третман на лица кои не се државјани на Република Македонија во 

врска со слободите и правата дадени во Уставот, во законите и меѓународните договори 
кон кои пристапила Република Македонија, а кои непосредно произлегуваат од 
државјанството на Република Македонија; 

2) различниот третман на лицата врз основа на карактеристики кои се однесуваат 
на која било од дискриминациските основи, кога спомнатите карактеристики, поради 
природата на занимањето или активноста, или поради условите во кои се одвива тоа 
занимање, претставуваат суштинско и определувачко барање, целта е легитимна, а 
условот не го пречекорува потребното ниво за негова реализација; 

3) различниот третман на лицата врз основа на религија, уверување, пол или 
други карактеристики во врска со занимање кое се одвива во религиозни институции 
или организации кога, според карактерот на конкретното занимање или активност, или 
поради условите во кои се остварува религијата, уверувањето, полот или други 
карактеристики претставуваат суштинско и определувачко барање, од гледна точка на 
институцијата или организацијата, кога целта е легитимна, а условот не го пречекорува 
потребното ниво за реализација; 

5) ако членовите и органите на цркви и верски заедници, граѓански организации, 
политички партии, синдикати и други организации запишани во регистар во согласност 
со Уставот и законите, постапуваат во согласност со својата доктрина, уверувања или 
верувања и/или целите утврдени во своите статути, програми и/или прописи; 

8) определувањето барање за минимална старост, професионално искуство или 
стаж во процесите на избор или во давањето на определени привилегии поврзани со 
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работењето, кога ова е објективно оправдано за постигнување на легитимна цел, а 
содржината на ова разликување не го надминува неопходното ниво потребно за 
остварување на целта и 

9) определување услов за максимум старост во процесот на вработување што е 
поврзано со потребата од обука или заради потребите од рационални временски 
ограничувања поврзани со пензионирање предвидени во закон, кога тоа е објективно 
оправдано за постигнување на легитимна цел, а содржината на ова разликување не го 
надминува неопходното ниво потребно за постигнување на целта. 

 
Член 15 Заштитни механизми за одредени категории на лица 
 
Член 25-33 Постапка за спречување и заштита од дискриминација пред 

Комисијата 
 
VI. Судска заштита 
 
Судска надлежност и постапка 
Член 34 
(1) Лицето кое смета дека поради дискриминација му е повредено некое право е 

oвластено да поднесе тужба пред надлежен суд. 
(2) Во постапката соодветно се применуваат одредбите од Законот за парничната 

постапка. 
(3) Постапката е итна. 
 
Месна надлежност 
Член 35 
Во постапката за заштита од дискриминација месно е надлежен, покрај судот за 

општа месна надлежност и судот на чие подрачје е седиштето, односно живеалиштето на 
тужителот. 

 
Тужба 
Член 36 
(1) Со тужбата од членот 34 став (1) на овој закон може да се бара: 1) да се утврди 

дека тужениот го повредил правото на тужителот на еднаков третман, односно 
дејствието коешто го презел или пропуштил може непосредно да доведе до повреда на 
правата на еднаквост во постапувањето; 

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши или може да се прекрши 
правото на тужителот на еднакво постапување, односно да се извршат дејствија со кои се 
отстранува дискриминацијата или нејзините последици; 

3) да се надомести материјалната и нематеријалната штета причинета со повреда 
на правата заштитени со овој закон и 

4) да се објави во медиумите пресудата со која е утврдена повреда на правата на 
еднакво постапување на трошок на тужениот. 

(2) Барањата од ставот (1) на овој член може да се истакнат заедно со барањата за 
заштита на други права за кои се одлучува во парнична постапка, ако сите барања се во 
меѓусебна врска и ако ист суд е стварно надлежен за нив, без оглед дали за тие барања е 
пропишано решавање во општа или во посебна парнична постапка. 

 
Мерки за обезбедување 
Член 37 
(1) Пред започнувањето или во текот на постапката по повод тужбеното барање 

од членот 36 став (1) на овој закон судот може, на предлог на странката, да одреди мерки 
за обезбедување. 



 42 Преглед на законска регулатива за општествена одговорност на претпријатијата 

(2) Со поднесувањето на предлогот за мерки за обезбедување потребно е: 
- подносителот на барањето да направил веројатно дека е повредено неговото 

право на еднакво постапување и 
- одредувањето на мерката да е потребно заради отстранување на опасноста од 

ненадоместлива штета, особено тешки повреди на правата на еднакво постапување или 
спречување на насилство. 

(3) За мерките од ставот (1) на овој член одлучува судот кој е надлежен за 
тужбените барања на начин и во постапка утврдени со закон. 

 
Товар на докажување 
Член 38 
(1) Ако странката во судска постапка тврди дека согласно со одредбите на овој 

закон и е повредено нејзиното право на еднакво постапување е должна да ги изнесе сите 
факти и докази кои го оправдуваат нејзиното тврдење. Докажувањето дека немало 
дискриминација паѓа на товар на спротивната странка. 

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува во прекршочната и 
казнената постапка. 

 
Учество на трети лица 
Член 39 
(1) Во парница по повод тужбата од членот 34 на овој закон може, како замешувач 

на страна на лицето кое тврди дека е дискриминирано, да се придружи орган, 
организација, установа, здружение или друго лице кое во рамките на својата дејност се 
занимава со заштита на правата на еднакво постапување за чиишто права се одлучува во 
постапката. За учеството на замешувачот одлучува судот со примена на одредбите на 
Законот за парничната постапка. 

(2) Судот ќе дозволи учество на замешувач од ставот (1) на овој член само со 
одобрение на лицето на чијашто страна замешувачот сака да се замеша. 

(3) Замешувачот од ставот (1) на овој член може да презема дејствија во постапка 
и во постапката ги има сите права што му припаѓаат на замешувачот. 

(4) Без оглед на резултатот на парницата замешувачот од ставот (1) на овој член 
сам ги сноси трошоците од своето учество во парницата. 

 
Јавно објавување на пресудата 
Член 40 
(1) Барањето за објавување на пресудата од членот 36 став (1) точка 4 на овој член 

судот ќе го усвои ако утврди дека: 
1) до повреда на правата на еднакво постапување дошло со посредство на 
медиумите или 
2) информацијата за постапување кое го крши правото на еднакво постапување 

била објавена во медиумите, а објавувањето на пресудата е потребно поради целосен 
надоместок за сторената штета или заштита од нееднакво постапување во идни случаи. 

(2) Ако го усвои барањето за објавување на пресудата, судот ќе наложи пресудата 
да се објави во целост или делумно заради заштита на лични податоци. 

(3) Пресудата со која се налага објавување во медиумите го обврзува издавачот на 
медиумот во кој треба да се објави пресудата, без оглед на тоа дали бил странка во 
постапката. 
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V 4. Практики во доменот на трудот 

V 4.1. Прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Овој сегмент на ООП ги опфаќа политиките и практиките на претпријатието 

поврзани со работата внатре во претпријатието, од или во име на претпријатието. Тоа не 
ги опфаќа само одговорноста на претпријатието кон своите вработени туку и на 
одговорноста на лицата и/или субјектите кои делуваат во име на претпријатието. 

 
Овој домен од делувањето на претпријатието има најголем економски и социјален 

придонес во општеството. Тој директно придонесува кон човековиот развој, 
зголемување на благосостојбата и стандардот на живеење на граѓаните во едно 
општество. Општествено одговорните трудови практики имаат големо влијание на 
владеењето на правото и се основни за социјалната правда, стабилност и мир. 

  
Поради оваа областа од доменот на трудот е опсежно правно регулирана. 

Регулирањето во овој домен поаѓа од принципот дека работниците не смеат да се 
третираат како фактор на производство и да се третираат врз пазарните принципи кои 
важат за артиклите и стоките. Во доменот на ООП важно е претпријатието доследно да ја 
применува законската регулатива но истовремено да се труди да ја надградува и 
унапредува согласно меѓународните конвенции, стандардите развиени од 
Меѓународната организација за труд (International Labour Organization – ILO) и 
колективните договори. 

 
Прашањата поврзани со ООП од доменот на трудот кои правно се регулираат, меѓу 

другото, опфаќаат: 
§ Вработување и односи кон вработените 
§ Услови при работа и социјална заштита 
§ Социјален дијалог 
§ Здравје и заштита при работа 
§ Човечки развој и обука на работното место 
 

V 4.2. Преглед на Закони од доменот на трудот 

Меѓународни конвенции и Устав на РМ 

 
Универзалната декларација за човекови права и Меѓународниот пакт за 

економските, социјалните и културните права (види поглавје VI 3.2.) се преточени во 
соодветната законска регулатива на Р. Македонија.  

Принципите пропишани во овие документи, а се однесуваат на доменот на трудот 
се загарантирани и со Уставот на Р. Македонија. Овие одредби од Уставот се детално 
пренесени во поглавјето VI 3.2. 

 
Устав на РМ 
Член 30-48. Економски, социјални и културни права 
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Закон за работните односи  

(62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 
16/2010, 50/2010, 52/2010)   
 
I. Општи одредби 
 
Предмет на Законот 
Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и 

работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. 
(2) Работниот однос се уредува со овој и со друг закон, колективен договор и 

договорот за вработување. 
 
Цел на Законот 
Член 2 
Цел на законот е вклучување на работници во работниот процес, како и 

обезбедување на усогласено одвивање на тој процес, при што се почитува правото на 
работниците на слобода на трудот, достоинство и заштита на интересите на 
работниците во работниот однос. 

 
Забрана на дискриминацијата  
Член 6 
(1) Работодавачот не смее барателот на вработување (во натамошниот текст: 

кандидат за вработување) или работникот, да го става во нееднаква положба заради 
расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно инвалидност, 
религиозното, политичко или друго убедување, членување во синдикатите, 
националното или социјалното потекло, статус на семејството, имотната состојба, 
половата насоченост или заради други лични околности. 

(2) На жените и на мажите мораат да им бидат обезбедени еднакви можности и 
еднаков третман при вработувањето, напредувањето во работата, оспособувањето, 
образованието, преквалификацијата, платите, наградувањето, отсуството од работа, 
условите за работа, работното време и откажувањето на договорот за вработување. 

 
Директна и индиректна дискриминација 
Член 7 
(1) Забраната на директна или индиректна дискриминација во случаите од 

членот 6 на овој закон се однесува на дискриминација на кандидатот за вработување и 
на работникот. 

…. 
 (4) Дискриминацијата, во смисла на членот 6 од овој закон, е забранета во однос 

на: 
1) условите за вработување, вклучувајќи ги и критериумите и условите за избор 

на кандидати за вршење на определена работа, во која било гранка, односно оддел, 
согласно со Националната класификација на дејности и на сите нивоа на професионална 
хиерархија; 

2) напредувањето во работата; 
3) пристапот до сите видови и степени на стручно оспособување, 
преквалификација и доквалификација; 
4) условите за работење и работа и сите права од работен однос и во врска со 

работниот однос, вклучувајќи и еднаквост на плати; 
5) откажувањето на договорот за работа и 
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6) правата на членовите и дејствувањето во здруженијата на работниците и 
работодавачите или во која било друга професионална организација, вклучувајќи ги и 
повластиците кои произлегуваат од тоа членство. 

(5) Одредбите на колективните договори и договорите за вработување со кои се 
утврдува дискриминација на некој од основите од членот 6 на овој закон се ништовни. 

 
Исклучоци од забрана на дискриминација 
Член 8 
(1) Не се смета за дискриминација правење разлика, исклучување или давање 

предимство во однос на определена работа, кога природата на работата е таква или 
работата се врши во такви услови што карактеристиките поврзани со некои од случаите 
од членот 6 на овој закон претставуваат вистински и одлучувачки услов за вршење на 
работата, под услов целта што со тоа се сака да се постигне да е оправдана и условот да е 
одмерен. 

(2) Сите мерки предвидени со овој закон или друг закон и одредбите на овој или 
на другите закони, колективните договори и договорите за работа кои се однесуваат на 
посебната заштита и помош на определена категорија на работници, а посебно на оние за 
заштита на инвалидите, постарите работници, бремените жени и жените кои користат 
некое од правата од заштита на мајчинството, како и одредбите кои се однесуваат на 
посебните права на родителите, посвоителите и штитениците не се сметаат за 
дискриминација ниту смеат да бидат основа за дискриминација. 

 
Вознемирување и полово вознемирување 
Член 9 
(1) Забрането е вознемирување и полово вознемирување. 
(2)Вознемирувањето и половото вознемирување претставува дискриминација во 

смисла на членот 6 од овој закон. 
(3) Вознемирување, во смисла на овој закон, е секое несакано однесување 

предизвикано од некој од случаите од членот 6 на овој закон кое има за цел или 
претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на 
работникот, а кое предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или 
навредливо однесување. 

(4) Полово вознемирување, во смисла на овој закон, е секое вербално, невербално 
или физичко однесување од полов карактер кое има за цел или 

претставува повреда на достоинството на кандидатот за вработување или на 
работникот, а кое предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или 
навредливо однесување. 

 
Психичко вознемирување на работно место 
(мобинг) 
Член 9-а 
(1) Забранет е секаков вид психичко вознемирување на работно место (мобинг). 
(2) Психичко воземирување на работно место (мобинг) преставува 

дискриминација во смисла на членот 6 од овој закон. 
(3) Психичко вознемирување на работно место (мобинг), во смисла на овој закон, 

е секое негативно однесување од поединец или група кое често се повторува (најмалку 
во период од шест месеца), а претставува повреда на достоинството, интегритетот, 
угледот и честа на вработените лица и предизвикува страв или создава непријателско, 
понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел може да биде престанок на 
работниот однос или напуштање на работното место. 

(4) Извршител на психичко вознемирување на работното место (мобинг) може да 
биде едно или повеќе лица со негативно однесување во смисла на ставот (3) од овој член, 
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без оглед на нивното својство “работодавачот како физичко лице, одговорно лице или 
работник“. 

 
Надомест на штета за дискриминација 
Член 10 
Во случаите на дискриминација од членот 6 на овој закон кандидатот за 

вработување или работникот има право да бара надомест на штета согласно со Законот 
за облигационите односи. 

 
Товар на докажување во случај на спор 
Член 11 
(1) Ако кандидатот за вработување, односно работникот, во случај на спор изнесе 

факти дека работодавачот постапил спротивно на членовите 6 и 9 од овој закон, на 
работодавачот е товарот на докажувањето дека немало каква било дискриминација, 
односно дека постапил во согласност со членовите 6 и 9 на овој закон, освен ако докаже 
дека различниот третман е направен поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(2) Во случај на спор, кога е постапено спротивно на членот 9-а од овој закон, 
товарот на докажувањето паѓа на поединец или група против кој е поведен спор за 
вршење на психичко вознемирување (мобинг) на работно место, освен ако докажат дека 
различниот третман е направен поради исклучоците од членот 8 на овој закон. 

(3) Поради поведување постапка за правна заштита од психичко вознемирување 
на работното место (мобинг), како и сведочење во текот на постапката, на вработеното 
лице не може на посреден или непосреден начин да му се влошат условите за работа, 
односно не може да биде ставен во неповолна положба, посебно со намалување на 
заработувачката, преместување на друго работно место или спречување на напредување 
или стручно усовршување. 

 
Ограничување на автономијата на договорните страни 
Член 12 
(1) При склучувањето и престанувањето на договорот за вработување и во 
времетраењето на работниот однос работодавачот и работникот се должни да ги 

почитуваат одредбите на овој и други закони, меѓународните договори што ја 
обврзуваат Република Македонија и другите прописи, колективните договори и актите 
на работодавачот. 

(2) Со договорот за вработување, односно со колективен договор не може да се 
определат помали права од правата утврдени со закон, а ако содржат такви одредби, се 
сметаат за ништовни и се применуваат соодветни одредби од закон. 

(3) Со договорот за вработување, односно со колективен договор може да се 
одредат правата, кои за работниците се поповолни, отколку што ги определува овој 
закон. 

(4) Правата од работен однос утврдени со Уставот, закон и колективен договор не 
можат да се одземаат или ограничат со акти и дејствија на работодавачот. 

 
II. Договор за вработување 
 
Договор за вработување 
Член 13 
(1) Со потпишување на договорот за вработување се заснова работен однос меѓу 

работникот и работодавачот. 
(2) Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од 

работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на 
работниот однос, започнуваат да се остваруваат со денот на стапувањето на работникот 
на работа, договорени во договорот за вработување. 
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(3) Работодавачот е должен да поднесе пријава/одјава (образец М1/М2) за 
работникот во задолжително социјално осигурување (пензиско и инвалидско, 
здравствено и осигурување во случај на невработеност), во согласност со посебните 
прописи, во Агенцијата за вработување на Република Македонија, по електронски пат 
или непосредно во Агенцијата, пред работникот да стапи на работа. Заверена фотокопија 
од пријавата му се врачува на работникот во рок од три дена од денот на стапувањето на 
работа. 

(7) Работникот не може да стапи на работа пред да се склучи договор за 
вработување и пред работодавачот да го пријави во задолжително социјално 
осигурување. 

 
Договор за вработување на неопределено и определено време 
 
Член 14 
(1) Договор за вработување се склучува за време чие траење однапред не е 

определено (работен однос на неопределено време). 
(2) Договор за вработување може да се склучи и за време чие траење однапред е 

определено (работен однос на определено време). 
 
Способност за склучување на договор за вработување 
 
Член 18 
(1) Договор за вработување може да склучи лице кое наполнило 15 години 

возраст и има општа здравствена способност. 
(2) Ако се склучи договор за вработување со лице кое не наполнило 15 години 

возраст, се смета дека договорот е ништовен. 
 
Услови за склучување на договор за вработување 
 
Член 19 
(1) Работникот кој склучува договор за вработување, мора да ги исполнува 

условите за вршење на работата, определени со закон, актот на работодавачот, односно 
условите барани од страна на работодавачот. 

(2) Работодавачот е должен со акт да ги определи посебните услови за вршење на 
работата на секое поединечно работно место. Оваа обврска не се однесува на помалите 
работодавачи. 

(3) Инвалидот кој е оспособен за одделни работи, се смета дека има здравствена 
способност за склучување на договор за вработување за тие работи. 

 
III. Права и обврски на страните при склучување на договор за вработување 
 
 
Полова еднаквост при објавување на слободни работни места 
Член 24 
(1) Работодавачот не смее слободното работно место да го објави само за мажи 

или само за жени, освен ако определениот пол е неопходен услов за вршење на работата. 
(2) Објавувањето на слободното работно место не смее да сугерира дека 

работодавачот дава кај вработувањето предност на определен пол, освен во исклучокот 
од ставот (1) на овој член. 
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Права и обврски на работодавачот 
Член 25 
(1) Работодавачот смее да бара од кандидатот само приложување на докази за 

исполнување на бараните услови за вршење на работите. 
(2) Работодавачот при склучувањето на договорот за вработување не смее да бара 

податоци, коишто не се во непосредна врска со работниот однос. 
(3) Работодавачот не смее да го условува склучувањето на договорот за 

вработување со податоци од ставот (2) на овој член. 
(4) При склучувањето на договорот за вработување работодавачот може да го 

провери знаењето, односно способноста на кандидатот за вршење на работата за којашто 
се склучува договорот за вработување. 

(5) При склучување на договор за вработување кандидатот не е должен да 
достави доказ за здравствената способност, освен ако работодавачот на своја 

сметка го испрати на здравствен преглед. 
(6) Проверката на знаењето, односно способноста на кандидатот или утврдување 

на здравствените способности на кандидатот не смеат да се однесуваат на околностите 
коишто не се во непосредна врска со работата на работното место за коешто се склучува 
договорот за вработување. 

(7) Работодавачот мора пред склучувањето на договорот за вработувањето да го 
запознае кандидатот со работата, условите на работа, како и правата на работниците кои 
се поврзани со вршењето на работата на работното место за коешто се склучува 
договорот за вработување. 

 
Права и обврски на кандидатот 
Член 26 
(1) При склучувањето на договорот за вработување кандидатот е должен да му 

достави на работодавачот докази за исполнување на условите за вршење на работата и 
да го извести за сите нему познати факти, значајни за работниот однос, како и за 
болестите или други околности кои можат како било да го оневозможат или 
суштествено да го ограничат при извршувањето на обврските на договорот, или можат 
да го загрозат животот или здравјето на лицата со кои при извршувањето на своите 
обврски доаѓа во контакт. 

(2) Кандидатот не е должен да одговара на прашањата кои не се во непосредна 
врска со работниот однос. 

 
Невалидни одредби на договорот за вработување 
Член 29 
(1) Одредбата во договорот за вработувањето којашто е во спротивност со 

општите одредби за правата, обврските и одговорностите на договорните страни, 
определени со закон, колективен договор, односно акт на работодавачот е ништовна од 
моментот на склучувањето на договорот. 

(2) Одредбите на закон, колективните договори, односно општите акти на 
работодавачот, со коишто била делумно одредена содржината на договорот за 
вработување, се составен дел на овој договор и го дополнуваат или непосредно се 
применуваат. 

 
 
V.  Обврски на работодавачот 
 
Обезбедување на работа 
Член 40 
(1) Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди работа, за којашто 

страните се договориле во договорот за вработување. 
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(2) Ако поинаку не е договорено, работодавачот на работникот е должен да му ги 
обезбеди сите потребни средства и работен материјал, за да може непречено да ги 
исполнува своите обврски и да му овозможи слободен пристап до деловните простории. 

 
Обврска на плаќање за вршење на работата 
Член 41 
Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди соодветно плаќање за 

вршењето на работата во согласност со одредбите од членовите 105 до 114 на овој закон. 
 
Обврска на обезбедување на безбедни работни услови 
Член 42 
Работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на 

работниците во согласност со посебните прописи за заштита при работата. 
 
Обврска за штитење на личноста на работникот 
Член 43 
(1) Работодавачот е должен да ја штити и почитува личноста и достоинството на 

работникот, како и да води сметка и да ја штити приватноста на работникот. 
(2) Работодавачот е должен да обезбеди ниеден работник да не биде жртва на 

вознемирување и полово вознемирување. 
 
Заштита на личните податоци на работникот 
Член 44 
(1) Личните податоци на работниците можат да се собираат, обработуваат, 
употребуваат и доставуваат на трети лица само ако е тоа определено со овој или 

друг закон или ако е тоа потребно заради остварување на правата и обврските од 
работниот однос или во врска со работниот однос. 

(2) Личните податоци на работниците може да ги собира, обработува, употребува 
и доставува на трети лица само работодавачот или работникот, кого работодавачот за 
тоа посебно го овластил. 

(3) Личните податоци на работниците, за чие собирање не постои повеќе 
законска основа, мораат веднаш да се избришат и да престанат да се 

употребуваат. 
(4) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се однесуваат и за личните 

податоци на кандидатите за вработување. 
 
Права на работниците 
Член 67 
(1) Работниците на кои работодавачот не им исплатил плата и не им уплатил 

придонеси од плата три месеца последователно, имаат право да покренат иницијатива 
пред надлежен суд за престанок на работодавачот. 

(2) На работниците на кои, заради отворање на постапка за престанок на 
работодавачот, им престанува работниот однос во согласност со закон, им се обезбедува 
и право на исплата на: 

1) нето плати, придонеси од плата за пензиско и инвалидско осигурување и 
надоместоци за периодот од последните три месеца пред отворањето на 

постапката за престанок на работодавачот; 
2)обештетување за повредите при работа, коишто работникот ги претрпел кај 

работодавачот, како и за професионални заболувања и 
3) неисплатен надоместок на плата за времетраењето на неискористениот 
годишен одмор за тековната календарска година. 
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VII. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на 
работникот и работодавачот 

 
Откажување на договорот за вработување со и без отказен рок 
Член 70 
(1) Договорните страни можат да го откажат договорот за вработување со отказен 

рок. 
(2) Во случаите определени со закон, договорните страни можат да го откажат 

договорот за вработување без отказен рок. 
(3) Секоја од страните може да го откаже договорот за вработување само во 

целост. 
 
Дозволеност на отказ 
Член 71 
(1) Работникот може да го откаже договорот за вработување ако писмено изјави 

дека сака да го откаже договорот за вработување. 
(2) Работодавачот може да го откаже договорот за вработување, само ако постои 

основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична причина на 
страна на работникот) или ако причината е заснована на потребите на 
функционирањето на работодавачот (деловна причина). 

(3) Работникот и работодавачот можат да го откажат договорот за вработување 
во случаи, односно од причини определени со закон, колективен договор, правилата за 
работниот ред и дисциплина и договорот за вработување. 

(4) Отказот на договорот за вработување, кој работникот директно или 
индиректно го ставаат во понеповолна положба по кој било од основите на членот 6 од 
овој закон, е ништовен од моментот на врачувањето на отказот. 

 
Причина и обврска за докажување 
Член 72 
Ако работодавачот го откажува договорот за вработување, е должен да го наведе 

основот за отказот, утврден со закон, колективен договор и акт на работодавачот и да ја 
докаже основаноста на причината која го оправдува отказот. 

 
Постапка пред отказот поради вина на страната на работникот 
Член 73 
Пред откажување на договорот за вработување од причина поради вина на 

работникот, работодавачот мора писмено да го предупреди работникот за 
неисполнувањето на обврските и можноста на отказ во случај на натамошни кршења на 
истите. 

 
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). 
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Неосновани причини за отказ 
Член 77 
Неосновани причини за откажување на договорот за вработување се: 
1) членство на работникот во синдикат или учество во синдикални активности во 

согласност со закон и колективен договор; 
2) поднесување на тужба или учество во постапка против работодавачот заради 

потврдување на кршење на договорните и други обврски од работниот однос пред 
арбитражни, судски и управни органи; 

3) одобрено отсуство заради болест или повреди, бременост, раѓање и 
родителство и нега на член на семејството; 

4) користење на одобрено отсуство од работа и годишен одмор; 
5) отслужување или дослужување на воен рок или воена вежба и 
6) други случаи на мирување на договорот за вработување утврдени со овој закон. 
 
VIII. Плаќање на работата 
 
Вид на плаќање 
Член 105 
(1) Работникот има право на заработувачка - плата, согласно со закон, 
колективен договор и договорот за вработување. 
(2) Плаќањето на работата по договорот за вработување мора да биде секогаш во 

парична форма. При исплатата, работодавачот мора да го почитува најнискиот износ 
определен со колективен договор, во согласност со закон, кој непосредно го обврзува 
работодавачот. 

(3) Платата е составена од основната плата, дел од платата за работната 
успешност и додатоците, ако со друг закон поинаку не е определено. 

 
Најниска плата 
Член 107 
Платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска 

од најниската плата утврдена според закон и колективен договор. 
 
Еднакви плаќања на мажи и на жени 
Член 108 
(1) Работодавачот е должен за еднаква работа со еднакви барања на работното 

место да исплаќа еднаква плата на работниците без оглед на полот. 
(2) Одредбите на договорот за вработување, колективниот договор, односно 

општиот акт на работодавачот, кои се во спротивност со ставот (1) на овој член, се 
ништовни. 

 
Надоместок на плата 
Член 112 
(1) Работникот има право на надоместок на платата за целото време на отсуство 

во случаите и во траење определени со закон, како и во случаите кога не работи од 
причини на страната на работодавачот. 

(2) Работодавачот е должен да му исплати надоместок на платата во случаите на 
отсутност од работа поради користење на годишниот одмор, платениот вонреден одмор, 
дообразување, со закон определени празници и од работа слободните денови и во 
случаите кога работникот не работи од причини на страна на работодавачот. 

(3) Работодавачот исплаќа надоместок на платата и во случаите на неспособност 
на работникот за работа поради негова болест или повреди до 21 ден, а над 21 ден се 
исплаќа на товар на здравственото осигурување. Во случај на отворање на ново 
боледување во рок од три дена од престанокот на претходното боледување, 
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работодавачот има право да побара од првостепената лекарска комисија да го потврди 
новото боледување или да го продолжи прекратеното старо боледување. 

(4) Работодавачот може да исплати на товар на другиот обврзник надоместок за 
платата, исто така, и во случај ако така е одредено со закон или друг пропис. 

(5) Ако работникот не може да ја врши работата поради виша сила, има право на 
половина од платата, на која инаку би имал право, ако би работел. 

(6) Ако со овој закон или друг закон поинаку не е одредено, на работникот му 
припаѓа надоместок на платата во висина од неговата просечна плата од последните 12 
месеца. Доколку работникот во тој период не примал плата, му припаѓа надомест во 
висина на најниската плата. 

(7) Работодавачот е должен да му исплати на работникот надоместок на плата за 
денови и часови, колку што изнесува работната обврска на работникот на денот кога 
заради оправдани причини не работи. 

(8) Во случај на прекин на работниот процес од деловни причини, работодавачот е 
должен на работникот да му издаде решение и да му плати 70% од платата за период до 
три месеца во тековната година. 

 
IX. Работно време 
 
Полно работно време 
Член 116 
(1) Полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно. 
(2) Работната недела по правило трае пет работни дена. 
(3) Со закон, односно со колективен договор може да се одреди како полно 
работно време, работното време кое е пократко од 40 часа неделно, меѓутоа не 

помалку од 36 часа неделно. 
(4) Со закон или други прописи во согласност со закон, или со колективен 
договор може да се определи за работните места, кај кои постојат поголеми 
опасности од повреди или здравствени оштетувања, полното работно време да 

трае помалку од 36 часа неделно. 
 
Прекувремена работа 
Член 117 
 
…… 
 (2) Прекувремената работа може да трае најмногу осум часа во текот на една 

недела и најмногу 190 часа годишно, освен за работите кои поради специфичниот процес 
на работа не можат да се прекинат или за кои нема услови и можности да се организира 
работата во смени. 

(4) На работникот кој работел над 150 часа подолго од полното работно време, а 
не отсуствувал од работа повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот работодавач, 
работодавачот е должен да му исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од 
една просечна плата во Републиката. 

(5) Работодавачот е должен да води посебна евиденција за прекувремената 
работа и часовите за прекувремената работа посебно да ги наведе во месечната 
пресметка на платата на работникот. 

(6) Ако работодавачот воведува прекувремена работа подолго од ставот (2) на 
овој член е должен да изврши прераспоредување на работното време или воведување на 
нови смени. 
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X. Паузи и одмори 
 
Пауза за време на работното време 
Член 154 
(1) Работникот има право и должност на постојано образование, дошколување и 

оспособување во согласност со потребите на работниот процес, со цел на одржување, 
односно унапредување на способноста за работа на работното место, како и зачувување 
на работното место. 

(2) Работодавачот е должен да им обезбеди образование, дошколување и 
оспособување на работниците, ако тоа го бараат потребите на работниот процес или, ако 
со образованието, дошколувањето или оспособувањето може да се избегне 
откажувањето на договорот за вработување од лична или деловна причина. Во 
согласност со потребите на образованието, дошколувањето или оспособувањето на 
работниците работодавачот има право работникот да го упати на образование, 
дошколување или оспособување, а работникот има право и сам да се пријави. 

(3) Траењето на образованието, дошколувањето и оспособувањето на 
работниците, како и правата и обврските на договорните страни пред и по 

завршувањето на образованието, дошколувањето и оспособувањето на 
работниците се уредуваат со посебен договор или со колективен договор. 

(4) Работникот и работничкиот претставник имаат право на синдикално 
образование, согласно со колективен договор. 

 
XII. Посебна заштита  - Член 160 – 171 
 
• Забрана за вршење на подземни работи 
• Заштита на работниците поради бременост и родителство 
• Забрана за вршење работи за време на бременост и по породување 
• Посебна заштита за време на бременоста 
• Заштита за време на бременост и родителство во врска со ноќната и 

прекувремената работа 
• Отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство 
• Повторно враќање на работа од отсуство од работа поради бременост, 

раѓање и родителство 
• Користење на отсуство од работа за родителство од страна на татко или 

посвоител на дете 
• Продолжување на отсуството поради бременост, раѓање и родителство 
• Скратено работно време на родител на дете со развојни проблеми и 

посебни образовни потреби 
• Право на мајката доилка 
 
XIII. Заштита на работниците кои с  уште не наполниле 18 години возраст – 

Член 172 – 176 
 
XIV. Заштита на инвалиди со право на професионална рехабилитација – Член 

177 – 178 
 
XV. Посебна заштита на повозрасни работници – Член 179 – 180 
 
XVIII. Синдикати и здруженија на работодавачи  
 
Асоцијации на работници и работодавачи 
Член 184 
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(1) Работниците имаат право, по свој слободен избор, да основаат синдикат и во 
него да се зачленуваат, под условите пропишани со статутот или правилата на тој 
синдикат. 

(2) Синдикатот е самостојна, демократска и независна организација на 
работниците во која доброволно се здружуваат заради застапување, претставување, 
унапредување и заштита на своите економски, социјални и други поединечни и 
колективни интереси. 

(5) Синдикатите и здруженијата од ставовите (1) и (3) на овој член можат да се 
основаат без какво било претходно одобрување. 

 
Доброволност на членство во синдикатот и здружението на работодавачите 
Член 185 
(1) Работникот, односно работодавачот слободно одлучува за своето стапување и 

истапување од синдикатот, односно здружението на работодавачите. 
(2) Никој не смее да биде ставен во понеповолна положба поради членство или 

нечленство во синдикатот, односно здружението на работодавачите, односно учество 
или неучество во дејноста на синдикатот, односно здружението на работодавачите. 

 
Заштита на синдикатот и здружението на работодавачите 
Член 186 
(1) Синдикатот, односно здружението на работодавачите не можат да бидат 

распуштени или нивната дејност запрена по административен пат, ако се основани и 
дејноста ја вршат во согласност со закон. 

(2) Активноста на синдикатот и на нивниот претставник не може да се 
ограничува со акт на работодавачот, ако таа е во согласност со закон и колективен 
договор. 

 
Здружување на повисоки нивоа 
Член 187 
(1) Синдикатите, односно здруженијата на работодавачите можат да основаат 

свои сојузи или други облици на здружување во кои нивните интереси се поврзуваат на 
повисоко ниво (синдикати и здруженија на работодавачи на повисоко ниво). 

(2) Синдикатите и здруженијата на работодавачите на повисоко ниво ги уживаат 
сите права и слободи загарантирани за синдикатот, односно здружението на 
работодавачите. 

(3) Синдикатите и здруженијата на работодавачите имаат право слободно да се 
здружуваат и соработуваат со меѓународните организации основани поради 
остварување на нивните права и интереси. 

 
XIX. Колективни договори 
 
Видови на колективни договори 
Член 203 
Колективен договор се склучува како општ на ниво на Република, посебен на ниво 

на гранка,односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности и 
поединечен на ниво на работодавач. 

 
Општ колективен договор 
Член 204 
(1)На ниво на Република Македонија се склучува: 
1) општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и  
2) општ колективен договор за јавниот сектор. 
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(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор се однесува на органите на 
државната власт и други државни органи, органите на единиците на локалната 
самоуправа, установите, јавните претпријатија, заводите, агенциите, фондовите и други 
правни лица кои вршат дејност од јавен интерес. 

 
Примена и важност на колективните договори 
Член 205 
(1) Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на 

стопанството се применува непосредно и е задолжителен за работодавачите и 
вработените во приватниот сектор. 

(2) Општиот колективен договор за јавниот сектор се применува непосредно и е 
задолжителен за работодавачите и вработените во јавниот сектор . 

(3) Колективниот договор на ниво на гранка, односно оддел, согласно со 
Националната класификација на дејности се применува непосредно и е задолжителен за 
работодавачите кои се членови на здружението на работодавачите потписници на 
колективниот договор или кои дополнително му пристапиле на здружението. 

 
Предмет на колективното договарање 
Член 206 
(1) Со колективните договори се уредуваат правата и обврските на договорните 

страни кои го склучиле тој договор, а може да содржи и правни правила со кои се уредува 
склучувањето, содржината и престанокот на работните односи и други прашања од 
работните, односи или во врска со работните односи. 

(2) Правните норми содржани во колективниот договор се применуваат 
непосредно и се задолжителни за сите лица на кои, во согласност со одредбите на овој 
закон, се применува колективниот договор. 

 
 
XX. Штрајк 
 
Права и обврски за времето на штрајк 
Член 236 
(1) Синдикатот и неговите здруженија на повисоко ниво имаат право да повикаат 

на штрајк и да го поведат со цел за заштита на економските и социјалните права на 
своите членови од работниот однос, во согласност со закон. 

(2) Штрајкот мора писмено да се најави на работодавачот, односно здружението 
на работодавачите против кои е насочен, а штрајкот на солидарност на работодавачот 
кај кого тој штрајк се организира. 

(3) Штрајкот не смее да започне пред завршување на постапката за помирување, 
согласно со овој закон. Обврската за помирување не смее да го ограничи правото на 
штрајкот, кога таква постапка е предвидена со овој закон, односно пред спроведувањето 
на друга постапка за мирно решавање на спорот за која страните се договориле. 

(4) Штрајкот на солидарност може да започне без спроведување на постапка за 
помирување, но не пред истекот на два дена од денот на почетокот на штрајкот за чија 
поддршка се организира. 

(5) Во писмото со кое се најавува штрајкот мора да се наведат причините за 
штрајкот, местото на одржувањето на штрајкот и денот и времето на почетокот 

на штрајкот. 
(6) Штрајкот мора да биде организиран на начин со кој нема да се оневозможува 

или попречува организирањето и одвивањето на работниот процес за работниците кои 
не учествуваат во штрајкот, забрана на влез на работниците и на одговорните лица во 
деловните простории на работодавачот. 
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Отстранување од процесот на работа 
Член 237 
(1) Работодавачот може да отстрани работници од процесот на работа само во 

одговор на веќе започнат штрајк. 
(2) Бројот на работници отстранети од работа не смее да биде поголем од 2% од 

бројот на работниците учесници во штрајкот. 
(3) Работодавачот може да ги отстрани од процесот на работа само оние 

работници кои со своето однесување поттикнуваат насилничко и недемократско 
однесување, со што се оневозможуваат преговорите меѓу работниците и работодавачот. 

(4) За работниците отстранети од работа, за времето додека се отстранети од 
работа, работодавачот е должен да ги уплатува придонесите утврдени со посебните 
прописи за најниската основица за плаќање на придонесите. 

 
XXV. Инспекциски надзор во областа на работните односи – Член 256-263 
 
XXVI. Прекршочни одредби – Член 264-266 
 

Закон за безбедност и здравје при работа  

(92/2007) 
 
Основни одредби 
Член 1 
Со овој закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при работа, 

обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на 
безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки против 
професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, 
информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и нивно 
учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа. 

 
Член 2 
Одредбите од овој закон се применуваат во сите дејности на јавниот и приватниот 

сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионалните 
болести според прописите за пензиското, инвалидското и здравственото осигурување и 
за сите други лица кои се вклучени во работните процеси. 

 
Општи обврски на работодавачот 
 
Член 5 
Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за 

неговите вработени од секој аспект поврзан со рабртата. Во рамките на неговите 
обврски, работодавачот мора да презема мерки потребни за безбедност и здравје при 
работа на вработените, вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување 
информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни средства. 

2) Работодавачот има обврска да воведе такви заштитни мерки и да избере такви 
работни и производствени методи кои ќе го подобрат нивото на безбедноста и здравјето 
при работа, а ќе се вклучат во сите дејности на работодавачот и на сите нивоа на 
организацијата. 
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Член 8 
Работодавачот е должен да планира мерки и средства за обезбедување развој и 

унапредување на безбедноста и здравјето при работа и за менување на постојните 
технолошки процеси со помалку опасни, односно со побезбедни процеси. 

 
Член 9 
Работодавачот ги спроведува мерките за безбедност и здравје при работа врз 

основа на следниве основни начела: 
- избегнување на ризици; 
- проценување на ризиците кои не можат да се избегнат; 
- справување со ризиците на самиот почеток; 
- прилагодување на работата кон поединецот, особено во однос на 

карактеристиките на работното место и работната средина; 
- изборот на личната заштитна опрема; 
- изборот на хемиски супстанции или препарати; 
- изборот на работни и производни методи; 
- спроведување на мерките потребни за одржување и зајакнување на  здравјето; 
- прилагодување кон технолошкиот напредок; 
- замена на опасното со безопасно или помалку опасно; 
- развивање на целосна безбедносна стратегија која опфаќа, технологија, 
организација на работа, работни услови, меѓучовечки односи и фактори кои 

влијаат врз работната средина; 
- давање приоритет на колективните безбедносни мерки наспроти поединечните 

мерки и 
- обезбедување на соодветни упатства и инструкции и известувања на 
вработените. 
 
Член 10 
Работодавачот мора работниот процес да го прилагоди кон способностите на 

вработените, при што работната средина и средствата за работа мора да бидат безбедни 
и безопасни по здравјето, земајќи ја предвид природата на работа. 

 
Член 11 
1) Секој работодавач мора да изготви и спроведе изјава за безбедност за секое 

работно место, прецизирајќи го начинот, како и мерките кои треба да се преземат. 
2) Ако се променат условите или се појави нова опасност на работното место и во 

работната средина за која претходно е изготвена изјава, работодавачот мора да направи 
нова изјава за безбедност. 

3) Изјавата за безбедност се заснова врз идентификација на опасноста и процена 
на ризиците по безбедноста и здравјето на работното место и во работната средина на 
која се однесува изјавата за безбедност. 

4) Изјавата за безбедност на работното место се изготвува на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на друг јазик кој што е службен јазик на подрачјето на 
општината. 

5) Начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и 
податоците врз кои треба да се заснова процената на ризикот, ги пропишува со 
правилник министерот надлежен за работите од областа на трудот во согласност со 
министерот надлежен за работите од областа на здравството. 

 
Член 12 
1) Рабодотавачот ја организира безбедноста и здравјето при работа во зависност 

од технолошкиот процес, со примена на научно-стручни методи и во согласност со 
современите достигнувања, при што стручните работи на безбедност ќе ги врши 
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работник со стручна подготовка за безбедност при работа или друга стручна подготовка 
адекватна на технолошкиот процес на работодавачот, или ќе користи надворешни 
услуги од овластени правни или физички лица. 

2) Работодавачот е должен со колективен договор да го обезбеди остварувањето 
на правото на вработените непосредно или преку свој претставник, да учествуваат во 
утврдувањето на недостатоците и во подобрувањето на условите за работа и на 
работната средина кај работодавачот, при што ќе бидат вклучеии сите активности на 
претпријатието или установата и на сите нивоа на организацијата. 

 
Член 13 
Работодавачот е должен при планирање, набавка на работна опрема и воведување 

на нова технологија, да се консултира и соработува со вработените и нивните 
претставници во однос на последиците и опасностите кои произлегуваат од изборот на 
работната опрема, заради нивното влијание по безбедноста и здравјето при работа, 
работните услови и работната околина. 

 
Член 14 
1) Работодавачот мора да обезбеди пристапот до работните места изложени на 

специфична и сериозна опасност, да е дозволен само на оние вработени кои добиле 
посебни упатства за работа на таквите работни места. 

2) Работодавачот мора опремата за работа и средствата за работа да ги обезбеди 
со знаци за опасност и упатства за безбедна работа во согласност со посебен пропис. 

 
Член 16 
1) Обезбедувањето на мерките за безбедност и здравје при работа не смее да 

претставува финансиска обврска за вработените. 
2) Нарушувањето на здравјето при работа не смее да влијае врз платата на 

вработените ниту да ја повреди нивната економска и општествена положба. 
 
Член 17 
Работодавачот мора да обезбеди мерки за безбедност и здравје при работа 

особено со: 
- назначување на едно или повеќе стручни лица за безбедност; 
- ангажирање на овластена здравствена установа за вршење стручни 
задачи за здравје при работа; 
- донесување на безбедносни мерки против пожар во согласност со 
посебни прописи; 
- донесување мерки за прва помош и евакуација во случај на опасност, 
- обука на вработените за безбедно извршување на работата врз основа 
на сопствена програма; 
- обезбедување опрема за лична заштита за вработените и нејзината употреба, 

доколку преземените безбедносни мерки во работната средина не се доволни; 
- вршење повремени прегледи и испитување на работната средина и опрема и 
- следење на здравствената состојба на вработните. 
 
Член 26 
Работодавачот мора да ги информира вработените и нивните претставници за 

секој вид на ризик на работното место, како и за безбедносните мерки потребни за 
контрола на ризиците и елиминирање на штетните последици. 

 
Член 27 
1) Работодавачот мора да им дозволи на вработените или на нивните 

претставници да учестуваат во дискусијата за сите прашања кои се однесуваат на 
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безбедноста и здравјето при работа во согласност со овој закон и други прописи кои се 
донесуваат за безбедноста и здравјето при работа. 

2) На вработените и на претставниците мора да им се презентира изјавата за 
безбедност, наведена во членот 3 алинеја 10 од овој закон, извештајот за безбедност при 
работа и спроведените мерки за безбедност и евиденција наведена во членот 37 од овој 
закон. 

3) Синдикалната организација или собирот на вработените мора да се консултира 
за сите мерки кои можат да влијаат врз безбедноста и здравјето при работа, за 
назначувањето на стручното лице или овластеното правно или физичко лице за 
безбедност, за именување на овластена здравствена установа, за изјавата за безбедност, 
планирањето и организација на обуките и за информирањето на вработените. 

 
VIII. Прекршочни одредби - Член 52-59 
 

 

V 5. Животна средина 

V 5.1. Прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Во денешно време светот се соочува со големи проблеми во доменот на животната 

средина: глобално затоплување и климатски промени, исчезнување на животински 
видови и деструкција на цели еко-системи, исцрпување на природните ресурси, 
пропаѓање на урбани и рурални живеалишта итн. Притоа прашањата од доменот на  
животната средина на локално, регионално и глобално ниво се меѓусебно зависни и 
поврзани. Таа исто така е директно поврзана со многу социјални прашања како што се на 
пример сиромаштијата и здравјето. 

 
Одговорноста кон животната средина е клучна за опстанокот и напредокот на 

човештвото. Од друга страна пак, одлуките и активностите на секое претпријатие без 
оглед на неговата големина и сектор на делување несомнено влијаат врз животната 
средина било да е тоа преку природните и друг вид ресурси кои ги користи, отпадот и 
загадувањето кое ги продуцира (самото претпријатие или претпријатијата во кои 
инвестира), влијанието врз природните живеалишта и локалитети на кои делува итн. 
Поради тоа, таа претставува еден од клучните сегменти на ООП. 

 
Прашањата од доменот на ООП кои се однесуваат на животната средина опфаќаат: 
 
§ Превенција од загадување и отпад 
§ Одржливо ползување на ресурсите 
§ Намалување на климатските промени и прилагодување 
§ Заштита на животната средина и обнова на природните живеалишта 
 
Релевантна техничка алатка од доменот на животната средина е меѓународниот 

стандард ИСО 14000. 
 

V 5.2. Преглед на Закони кои ги третираат прашањата од доменот на 

животната средина 

 



 60 Преглед на законска регулатива за општествена одговорност на претпријатијата 

Меѓународни конвенции ратификувани од Р. Македонија 

 
Рамковна конвенција на ОН за климатски промени 
Усвоена од страна на ОН во јуни 1992 година . Ратификувана со закон во Р.М. во 

декември 1997 година (Сл.в. 6/97), а стапува на сила 28.04.1998. 
 
Конвенција за биолошка разновидност 
Влегува во сила во РМ на во 1998 год. а е ратификуван со закон на 1997 год (Сл. в. 

54/97).  
 
Конвенција за борба против опустинувањето во земјите 
Усвоена од ОН во 1994 год. Во РМ конвенцијата е ратификувана со закон во 2002 

год (Сл. в. 13/2002). 
 
Протокол од Кјото 
Донесен во декември 1997 год. Влегува во сила во РМ на 16.02.2005 год. а е 

ратификуван со закон на 18.11.2004 год.  
 

Базелска Конвенција во врска со контролата врз прекуграничните загадувачи со 
опасен отпад и неговото депонирање  

Ратификувана со Закон за ратификација (Сл.весник на РМ 49/97) 
 
Виенска Конвенција за заштита на Озонскиот слој  
Донесена во Виена во март 1985 год. Ратификувана од РМ на 10 март, 1994 
 
Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија 
Документот е усвоен од страна на Собранието на РМ на 03.03.2010 (Сл. в. 31/10)  
 
Покрај ратификуваните конвенции и законската регулатива, еден од клучните 

документи во доменот на животната средина во Република Македонија е и 
Националната стратегија за одржлив развој во Република Македонија 2009-2030 
донесена на 12.01.2010 година од страна на Владата на РМ. 

Заштитата и унапредувањето на животната средина и природата е една од 
темелните вредности вградени во Уставот на РМ (Член 8).  

 

Закон за заштита на животната средина  

(53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 47/2010) 
 
I. Општи одредби 
Член 1 
Предмет на уредување 
(1) Со овој закон се уредуваат правата и должностите на Република Македонија, 

на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и правата и 
должностите на правните и на физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и 
за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на 
здрава животна средина. 

 
Член 2 
Примена на законот 
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(1) На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на 
животната средина: почвата, водата, воздухот; на областите на животната средина, на 
биолошката разновидност и други природни богатства, како и на заштитата на 
озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот 
систем покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за 
одделни медиуми и области на животната средина (во натамошниот текст: посебни 
закони). 

(2) Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се 
постигнува преку преземање мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од 
штетните влијанија утврдени со овој и посебните закони од: вршењето различни 
дејности, загадувачките супстанции и технологии, отпадот, бучавата и вибрациите и 
јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење. 

(3) Сите мерки, стандарди и цели на животната средина, утврдени со овој или 
друг закон и прописите донесени врз основа на нив, се применуваат како минимални 
барања. 

(4) Доколку со одредбите од овој или друг закон и прописите донесени врз основа 
на нив се одредени мерки, стандарди и цели за заштита и унапредување на животната 
средина, се применуваат мерките, стандардите и целите кои обезбедуваат највисок 
степен на заштита и унапредување на животната средина. 

 
II. Начела на заштита на животната средина 
Член 6 
Начело на висок степен на заштита 
Секој е должен при преземањето активности или при вршењето дејности да 

обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на 
луѓето. 

Член 8 
Начело на одржлив развој 
Заради задоволување на потребите за здрава животна средина, како и 

социјалните и економските потреби на сегашните генерации, без притоа да се загрозат 
правата на идните генерации да ги задоволат сопствените потреби, при преземањето на 
секоја активност или вршење на која било дејност задолжително треба да се води сметка 
за рационалното и одржливото користење на природните богатства. 

 
Член 9 
Загадувачот плаќа 
Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста 

од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати 
правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе 
животната средина, во најголема можна мера, во состојба како пред оштетувањето. 

 
Член 10 
Корисникот плаќа 
Корисникот на природните богатства е должен да ги надомести трошоците за 

обезбедување на одржливиот развој, како и за санација на деградацијата на медиумите и 
одделните области на животната средина која настанала со користењето на природните 
богатства. 

 
Член 13 
Начело на претпазливост 
Доколку постои основано сомневање дека одредена активност може да 

предизвика штетни последици врз животната средина, се преземаат неопходни мерки за 
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заштита пред да стане достапен научниот доказ дека такви штетни последици би можеле 
да настанат. 

 
Член 14 
Начело на превенција 
Мерките и активностите за заштита на животната средина се преземаат пред да 

дојде до штетни последици. 
Член 15 
Начело на почисто производство 
Со цел да се намалат ризиците за животот и здравјето на луѓето и за животната 

средина, како и да се зголеми економската и еколошката ефикасност, се поддржува 
примената на сеопфатна стратегија за заштита на животната средина и тоа во поглед на 
суровините, производствените процеси, производите и услугите. 

 
Член 23 
Забрана на примена на технологии, технолошки линии, производи, 
полупроизводи и суровини 
(1) Секоја домашна или увезена технологија, технолошка линија, производ, 

полупроизвод и/или суровина којашто не ги исполнува пропишаните норми за заштита 
на животната средина не може да се користи на територијата на Република Македонија. 

(2) Технологиите, технолошките линии, производите, полупроизводите и/или 
суровините кои се забранети во земјата производител и во земјата извозник, не смеат да 
се увезат во Република Македонија. 

(3) За домашни и/или увезени технологии, технолошки линии, производи, 
полупроизводи и/или суровини во Република Македонија, увозникот и/или корисникот, 
до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, 
приложува документ издаден од овластен орган на земјата - производител и на земјата - 
извозник, со кој се докажува дека домашната и/или увезената технологија, технолошка 
линија, производи, полупроизводи и/или суровини ги исполнуваат пропишаните норми 
за заштита на животната средина на државата од која потекнуваат и дека истите не се 
забранети во земјата - производител и во земјата - извозник. 

...... 
 
Член 24 
Елаборат за заштита на животната средина 
(1) Правни или физички лица кои вршат дејности или активности кои не спаѓаат 

во проектите за кои, согласно со овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон, се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни 
да изготват елаборат за заштита на животната средина со цел да се оцени влијанието на 
дејностите или активностите врз животната средина (во натамошниот текст: елаборат), 
пред да започнат со спроведувањето на проектот и истиот да го достават до органот 
надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот. 

.... 
(6) Постојните правни и физички лица кои вршат дејности и активности 

определени со прописите од ставовите (4) и (5) на овој член се должни да изработат 
елаборат или да го изменат постојниот елаборат со цел да го усогласат своето работење 
со пропишаните стандарди за квалитет на животната средина и пропишаните гранични 
вредности на емисии. 

.... 
 
Член 27 
Означување на производите и пакувањата за нивното влијание врз 

животната средина 
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(1) Производите, полупроизводите, суровините и хемикалиите, како и нивните 
пакувања, можат да се пуштаат во промет, само ако имаат ознака на којашто, во 
согласност со закон, е означена можноста за загадување или за можното штетно влијание 
на производите, полупроизводите, суровините и хемикалиите, како и на нивните 
пакувања врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. 

........ 
 
Член 28 
Обврска за заштита на животната средина и еколошко чисто подрачје 
(1) Секое правно и физичко лице коешто спроведува проект, односно активности, 

е должно да преземе мерки и активности за заштита и унапредување на животната 
средина и враќање на животната средина во задоволителна состојба, на начин утврден со 
решението со кое се одобрува спроведувањето на проектот, односно на активноста. 

(2) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни да ги чуваат 
податоците за користените природни богатства, суровини и енергија, емисиите на 
загадувачки материи и супстанции, видовите, карактеристиките и количествата на 
создадениот отпад, како и другите податоци предвидени со овој или со друг закон. 

........ 
 
Член 29 
Еколошка ознака и забрана за употреба на еколошка ознака 
(1) На производителите на производи за широка потрошувачка, освен на 

производителите на прехранбени производи, пијалаци и фармацевтски производи, кои 
во процесите на производство, промет и постапување со отпадоците применуваат 
техники и технологии со кои се овозможува помало оптоварување на животната средина 
и во споредба со другите производи од истата група помалку ја оптоваруваат животната 
средина, може да им се додели еколошка ознака. 

(2) Еколошка ознака може да им се додели и на правните и физичките лица кои 
вршат услуги, кои во споредба со вршителите на услуги од истата група, вршат помало 
загадување и со тоа придонесуваат за заштита и за унапредување на животната средина. 

(3) Еколошката ознака не може да се употребува на супстанции или препарати 
кои се означени како токсични и опасни за животната средина или кои се канцерогени, 
токсични за репродукција или мутагени, ниту пак на производите кои се изработуваат во 
процеси кои можат да бидат опасни за животот и здравјето на луѓето или за животната 
средина или чијашто вообичаена примена може да биде опасна за потрошувачите. 

(4) Еколошката ознака ја доделува министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, врз основа на 
барање на правно и физичко лице, а на предлог на Комисијата за еколошка ознака, во 
согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

....... 
 
Член 36 
Интерен мониторинг 
(1) Правните и физичките лица кои имаат извор на емисија и технолошките 

процеси и со своите активности влијаат врз еден или повеќе медиуми и области на 
животната средина и/или користат природни богатства се должни, во согласност со 
посебниот закон, да вршат интерен мониторинг на изворите на емисија, односно на 
искористувањето на природни богатства. Правните и физичките лица кои со своите 
активности придонесуваат во имисиите, вршат мониторинг и на имисиите во согласност 
со интегрираните еколошки дозволи. 

....... 
 
Член 41 
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Регистар за испуштање и пренесување на загадувачи 
(4) Правните и физичките лица се должни да доставуваат податоци за 

изготвување и одржувањето на Регистарот на загадувачи од ставот (1) на овој член, во 
согласност со прописот од членот 40 став (5) на овој закон и во согласност со издадените 
интегрирани еколошки дозволи. 

 
Член 42 
Катастар за животната средина 
..... 
(4) Правните и физичките лица се должни да доставуваат податоци за 

изготвување и одржување на соодветните катастри од ставот (1) на овој член, во 
согласност со прописот од членот 40 став (5) на овој закон и во согласност со издадените 
интегрирани еколошки дозволи. 

 
XI Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина Член 

76 – 94 
 
Член 80 
Известување за намерата за изведување на проектот 
(1) Секое правно и физичко лице кое има намера да спроведува проект за кој 

постои веројатност дека е опфатен со членовите 77 и 78 став (1) алинеја 2 од овој закон 
(во натамошниот текст: инвеститор) е должно, до органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина, да поднесе известување за 
намерата за спроведување на проектот, како и негово мислење за потребата од оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина (во натамошниот текст: известување). 

(2) Инвеститорот е должен известувањето од ставот (1) на овој член да го поднесе 
до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина 
во писмена и во електронска форма. 

 
Член 83 
Студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина 
(1) Инвеститорот е должен да ја подготви студијата за оцена на влијанието на 

проектот врз животната средина потребна за спроведување на постапката за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина и да ја достави до органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната средина, во писмена и во 
електронска форма. 

 
Член 88 
Правното дејство на решението 
(1) Органот кој е надлежен за издавање дозвола, односно решение за 

спроведување на проектот за кој се врши оцена на влијание врз животната средина, нема 
да издаде дозвола, односно решение за спроведување на проектот доколку инвеститорот 
не го приложи решението од членот 87 на овој закон со коешто се дава согласност за 
спроведување на проектот или решението од членот 81 став (4) на овој закон со кое за 
проектот не се спроведува оцена на влијанијата врз животната средина, односно 
одлуката на Владата на Република Македонија донесена во врска со проектите од членот 
78 став алинеја 2 на овој закон. 

 
XII. Интегрирани еколошки дозволи за работење на инсталациите коишто 

влијаат врз животната средина  – Член 95 – 129 
 
Член 95 
Општа одредба 
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(1) Активностите на новите инсталации или значителните промени на 
постоечките, кои ги определува Владата на Република Македонија, можат да се вршат 
само по претходно добиена интегрирана еколошка дозвола освен, ако: 

- инсталацијата се дефинира како постоечка според членот 5 точка 36 од овој 
закон во кој случај се применува членот 134 од овој закон и  

- операторот на инсталацијата која започнува со работа пред 31 декември 2009 
година одлучил да поднесе барање за дозвола за усогласување со оперативен план, во 
согласност со временскиот распоред од членот 135 став (5) на овој закон и со одредбите 
од Главата XIV на овој закон. 

(2) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава како А-интегрирана еколошка 
дозвола, која ја издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина или Б-интегрирана еколошка дозвола, која ја издаваат општината 
или градот Скопје, согласно со членот 123 од овој закон. 

 
XIII. Генерална еколошка ревизија Член 130 - 133 
Член 130 
Генерална еколошка ревизија 
(1) Операторот е должен да изврши генерална еколошка ревизија при: 

престанокот на активностите на инсталацијата со А интегрирана еколошка дозвола и 
целосен или делумен пренос на А-интегрирана еколошка дозвола. 

 
XIV Дозволи за успгласување со оперативни планови Член 134 – 144 
XV. Спречување и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанци 

Член 145 – 156 
Член 145 
Општи одредби 
(1) Секое правно или физичко лице, кое е сопственик или врши дејност во 

производствен, транспортен или во систем за складирање (во натамошниот текст: 
систем) во кој се присутни опасни супстанции во количества поголеми или еднакви на 
пропишаните гранични вредности (прагови) определени со прописот од ставот (2) на 
овој член (во натамошниот текст: оператор), е должно: 

- да ги преземе сите мерки неопходни за спречување на хавариите и за 
ограничување на нивните последици врз животната средина и врз животот и здравјето 
на луѓето пропишани со овој закон и 

- за преземените мерки да го известува органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина. 

...... 
XVI. Одговорност за штета предизвикана врз животната средина  
Член 157 – 159 
 
XVIII. Финансирање Член 162 – 185 
Член 162 
Основа за финансирање на активностите во областа на животната средина  
(1) Средства за финансирање на активности за поттикнување, зачувување, 

одржливо користење, заштита и унапредување на животната средина, како и за 
подготовка, спроведување и развој на програми и проекти за заштита и унапредување на 
животната средина, се обезбедува од надоместокот од ставот (2) и од средствата од 
ставот (3) на овој член. 

(2) Финансирањето на активностите од ставот (1) на овој член се обезбедува од 
надоместокот што го плаќаат правните и физичките лица коишто: 

- имаат извори што вршат загадување на животната средина, 
- ја загадуваат животната средина со користење на производи и супстанции, 
- се корисници на природните богатства, 
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- ја оптеретуваат животната средина со отпадоци, 
- увезуваат одредени употребувани производи во Република Македонија и 
- произведуваат или увезуваат производи и стоки кои се штетни или содржат 

штетни материи за животната средина и природата. 
...... 
 
XXII. Прекршочни одредби Член 212а – 212ж  
 

Закон за заштита на природата  

(67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010)  
 
I. Општи одредби 
Предмет на уредување 
Член 1 
(1) Со овој закон се уредува заштитата на природата преку заштита на 

биолошката и пределската разновидност и заштита на природното наследство, во 
заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја, како и заштитата на природни 
реткости (во натамошниот текст: заштита на природата). 

(2) Врз употребата на природните богатства за економски цели покрај одредбите 
на овој закон се применуваат и одредбите на посебните закони. 

 
Начела на заштита на природата 
Член 7 
Заштитата на природата се темели на: 
1. Начело на висок степен на заштита - секој е должен при преземањето на 

активности или вршењето на дејности да обезбеди висок степен на заштита на 
биолошката и пределската разновидност и природното наследство, како и зачувувањето 
на општополезната улога на природата; 

.... 
Забрана на користење на природата 
Член 12 
Забрането е користење на природата на начин кој предизвикува: 
1) оштетување или уништување на биолошката и пределската разновидност; 
2) деградација на почвата и губење на нејзината плодност; 
3) оштетување на површинските или подземните геоморфолошки вредности; 
4) загадување и промена на режимот на водата и 
5) загадување на воздухот. 
II.1.2. Оцена на влијанието врз природата од одредени јавни и приватни 

проекти Член 18 
 
Компензаторни мерки - Член 19 
 

1. Закон за управување со отпадот (68/2004, 71/2004, 107/2007, 
102/2008, 143/2008) 

I. Општи одредби 
Член 1 
Предмет на уредување 
Со овој член се уредува управувањето со отпадот; начелата и целите за 

управување со отпад; плановите и програмите за управување со отпадот; права и 
обврски на правни и физички лица во врска со управувањето со отпадот; барањата и 
обврските на правните и физичките лица кои произведуваат производи и пакувања и 
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кои што на крајот на животниот циклус ја оптоваруваат животната средина; начинот и 
условите под кои што може да се врши собирање, транспортирање, третман, складирање, 
преработка и отстранување на отпадот; увозот, извозот и транзитот на отпадот; 
мониторингот; информативниот систем; финансирањето и надзор над управувањето со 
отпадот. 

 
Член З 
Целите на законот 
Целите на овој закон се да се обезбеди: 
1) Избегнување и во најголема можна мера, намалување на количеството на 

создадениот отпад; 
2) искористување на употребливите состојки на отпадот; 
3) одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси; 
4) спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина, 

животот и здравјето на луѓето; 
5) отстранување на отпадот, на начин што е прифатлив; за животната средина и 
6) висок степен на заштита на животната средина,животот и здравјето на луѓето. 
 
Член 7 
Приоритет при управувањето со отпадот 
(1) Создавачите на отпад се должни, во најголема можна мера, да го избегнат 

создавањето отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната 
средина, животот и здравјето на луѓето. 

(2) При управувањето со отпадот, по претходно извршената селекција, отпадот 
треба: 

- да биде преработен по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг 
процес за екстракција на секундарните суровини или 

- да се користи како извор на енергија. 
Член 8 
Начело на заштита на животната средина при управувањето со отпадот 
(1) При преземањето на одредени дејности и активности во врска со 

управувањето со отпадот, правните и физичките лица се должни да обезбедат висок 
степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

(2) Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот 
на производството, се должни да употребуваат суровини со чија преработка се создава 
помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и 
кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при 
нивното производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или загадувањето 
да го сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив развој. 

(3) При преработката и отстранувањето на отпадот мора да се користат 
најдобрите достапни техники и технологии. 

 
Член 12 - Начело "загадувачот плаќа"  
 
Член 21 
Програми на правните и на физичките лица за управување со отпадот 
(1) Правните и физичките лица кои во вршењето на својата дејност во текот на 

една календарска година создаваат повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или повеќе 
од 150 тони неопасен отпад се должни да изготват и да ја реализираат Програмата за 
управување со отпад, согласно со членот 19 од овој закон. 

....... 
 
Член 23 
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Известувања за спроведување на програмите за управување со отпадот 
..... 
Правните и физичките лица од членот 21 став (1) на овој закон се должни да 

поднесуваат годишен извештај за спроведувањето на своите програми до 
градоначалникот на општините и градот Скопје, најдоцна до 31 јануари во тековната 
година, за програмата од претходната година. 

(5) Правните и физички лица од членот 21 став (1) на овој закон кои управуваат 
со опасен отпад, извештаите од ставот (4) на овој член ги доставуваат и до органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. 

 
Постапување со отпадот Член 24 – 42-а 
Постапување со комуналниот отпад Член 43 – 47 
Постапување со отпадот од производи и пакувања Член 48 – 53 
Постапување со индустрискиот неопасен отпад Член 55-56 
Постапување со опасен отпад Член 57 – 77 
Општи прекршочни санкции за правните и за физичките лица - Член 139 
 

Закон за управување со пакување и отпад од пакување  

(161/2009) 
 
Член 1 
Предмет на уредување 
Со овој закон се уредуваат барањата за заштита на животната средина кои мора да 

ги исполнува пакувањето при негово производство, пуштање на пазар и ставање во 
употреба и постапувањето со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските и 
одговорностите на економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во 
процесот на производство, пуштање на пазар и ставање во употреба на пакувањето, 
правилата за собирање, повторна употреба, преработка и отстранување, како и други 
услови за постапување со отпадот од пакувањето, известувањето и економските 
инструменти за постигнување на националните цели за собирање и преработка на отпад 
од пакување. 

 

Закон за заштита од бучава во животната средина 

 (79/2007) 

Член 1 
Предмет на уредување 
Co овој закон се уредуваат правата и обврските на Република Македонија, на 

општината, на градот Скопје, на општините во градот Скопје, како и правата и 
должностите на правните и физичките лица во однос на управувањето со бучавата во 
животната средина и заштитата од бучавата во животната средина. 

 
Член 8 
Општи извори на бучава во животната средина 
(1) Како општи извори на бучава во животната средина согласно со овој закон се: 
- индустриска, стопанска, занаетчиска или друга производна постројка или 

инсталација, како и друга опрема, 
- градежни активности, 
- главен пат-патна, прекуводна и железничка инфраструктура, 
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- аеродром или хелидром место за полетување и слетување, 
- полигон за потребите на заштита и спасување, 
- улична инфраструктура, 
- затворен (во објект) или отворен паркинг, 
- градби за домување и престојување на луѓе (соседство), 
- градби за спортски или други јавни приредби, 
- објект во кој се употребуваат звучни уреди, 
- апарати за домаќинството, 
- автодроми, забавни паркови, спортски стрелишта, крајбрежни рекреативни 

локации и слични постројки за забава, 
- отворено или прекриено градилиште и  
- како и други извори на бучава од кои се создава бучава поголема од 

пропишаната. 
(2) Како општ извор на бучава се смета и изведување на јавна приредба, јавен 

собир и секаква употреба на звучна и друга опрема, која предизвикува бучава, ако 
активноста се одвива на јавно место, на отворен простор или во градба која не е 
наменета за таква дејност. 

 
VII. Мерки за заштита од бучава во животната Член 19 - 32 
 
Член 19 
Определување на мерки за заштита од бучава во животната средина 
(1) Правните и физички лица се должни да ги преземаат следниве мерки за 

заштита од бучава: 
- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, инсталации, уреди и средства за 

работа и превозни средства кои создаваат ниско ниво на бучава, 
- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, средства и апарати наменети за 

помош во домаќинството, кои создаваат бучава во рамките на граничните вредности на 
ниво на бучава, 

- да одбираат, набавуваат и употребуваат производи на кои постои ознака за 
јачината на звукот кој го предаваат, 

- да изведуваат градежни работи, како и да преземаат заштитни мерки, на начини 
и со цел намалување на бучавата и нејзино доведување во рамките на граничните 
вредности на ниво на бучава, 

- да изведуваат градби кои ги задоволуваат стандардите за заштита од бучава кои 
се однесувааат на вградување на соодветна звучна изолација на градбите со цел бучавата 
и изворите на бучава во работните простории и просториите за престојување на луѓе да 
се сведе во рамките на граничните вредности на ниво на бучава од соседството, 

- да вградат или постават соодветна звучна изолација на градбите во кои постојат 
работни простории и простории за престојување на луѓе, а се јавуваат како извори на 
бучава, 

- да ги извршуваат своите активности на начин кој не дозволува предизвикување 
на бучава во животната средина над граничните вредности на ниво на бучава, 

- да се воздржуваат од преземање на дејствија и активности кои создаваат 
непријатност од бучава кај луѓето, 

- мониторинг на бучавата согласно со интегрираните еколошки дозволи и - да 
преземаат други мерки со цел за заштита од бучава. 

.... 
 
XIII. Прекршочни санкции Член 56 – 60 
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Закон за безбедност на производите 

(33/2006) 
 
Содржина 
Член 1 
Cо овој закон се уредуваат барањата за општа безбедност на производите, 

начинот на пропишувањето техничките прописи и принципите на меѓусебното 
признавање на документите и знаците за сообразност од странско потекло. 

 
Цел 
Член 2 
Целта на овој закон е производите да бидат безбедни кога се пуштаат на пазар, 

ставаат во употреба или се употребуваат особено поради: 
- остварување и заштита на јавниот интерес; 
- заштита на животот и здравјето на луѓето, животните и растенијата и 
- заштита на животната средина и природата и заштита на потрошувачите и на 

другите корисници на производите и заштита на имотот. 

 

V 6. Фер деловни практики 

V 6.1. Прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Етичкото однесување во деловните практики е основа за градење и одржување на 

легитимни и продуктивни релации помеѓу организациите. Доменот на фер деловни 
практики се однесува на етичкото однесување на претпријатието во односот со други 
организации и поединци како и на начинот на кој претпријатието ги користи односите 
со другите актери во промовирањето на позитивните резултати. Тоа ги вклучува 
односите со јавните институции, добавувачите, конкурентите, потрошувачите, коморите 
и организациите во кои претпријатието членува итн. 

 
Главните прашања поврзани со оваа област на ООП опфаќаат: 
 
§ Превенција на корупцијата 
§ Одговорно вклучување во јавната сфера 
§ Фер конкуренција 
§ Промовирање на општествената одговорност во сферата на делување 
§ Почитување на правото на сопственост 
 
 

V 6.2. Преглед на Закони од доменот на фер деловни практики 

Меѓународни конвенции ратификувани од Р. Македонија 

 
Конвенција на ОН против корупцијата 
Усвоена од страна на ОН во октомври 2003 година . Ратификувана со закон во Р.М. 

на 26.03.2007 година (Сл.в. 37/07), а стапува на сила 03.04.2007. 
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Закон за спречување на корупцијата  

(28/2002, 46/2004, 83/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008) 
 
Цел на законот 
Член 1 
(1) Со овој закон се уредуваат мерките и активностите за спречување на 

корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, службената должност и 
политиката, мерките и активностите за спречување на судирот на интереси, мерките и 
активностите за спречување на корупцијата при вршењето работи од јавен интерес на 
правните лица сврзани со остварувањето на јавни овластувања, како и мерките и 
активностите за спречување на корупцијата во трговските друштва. 

(2) За примена на мерките и активностите од ставот (1) на овој член се основа 
Државна комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот текст: Државна 
комисија). 

 
Начело на еднаквост 
Член 4 
(1) Секој има право на еднаков пристап кон вршењето на работи од јавен интерес 

и еднакво постапување од страна на носителите на власта, лицата кои вршат јавни 
овластувања, службени должности и положба. 

(2) Секој има право на слободно настапување на пазарот и на слободен натпревар, 
без страв дека може да биде жртва на монополско или дискриминаторско однесување. 

(3) Секој има право да спречи или да пријави постапка што претставува 
користење на функцијата, јавните овластувања, службената должност и положба, со која 
се остварува лична корист или му се нанесува штета на друг, без да трпи какви и да било 
последици. 

 
Ограничувања во соработката со правни лица 
Член 22 
Избран или именуван функционер, како и друго службено лице или одговорно 

лице во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице што располага со 
државен капитал не може во вршењето на својата функција, односно служба, да 
воспостави деловни односи со правно лице што го основал тој или член на неговото 
семејство, или во кое одговорното лице е член на неговото семејство, а доколку 
деловните односи се воспоставени од порано, е должно да се изземе од какво и да било 
одлучување и за тоа да ја извести Државната комисија. 

 
Злоупотреби во финансиското работење 
Член 58 
(1) Секој вработен во банка, штедилница, менувачница, осигурително друштво, 

берза или друга финансиска организација е должен веднаш да пријави сомнителна 
трансакција што е во врска со корупцијата. Пријавата се доставува до одговорното лице 
во тоа правно лице и органите определени со закон и до Државната комисија. 

(2) Организаторот на берза е должен да води евиденција и регистар на сите 
трансакции извршени на берзата. 

 
Спречување на корупција во трговските друштва 
Член 59 
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(1) Одговорно лице во трговско друштво или друго правно лице не смее да ја 
искористи својата положба, да прими награда или каква и да е друга корист или 
ветување за тоа, за себе или за друг, заради: 

- создавање монополска положба на пазарот; 
- дискриминација на други трговски друштва или други правни лица; 
- предизвикување растројство на пазарот и 
- причинување штета на друго физичко или друго правно лице, што не е резултат 

на лојална конкуренција на пазарот. 
(2) Трговско друштво или друго правно лице не смее да воспостави односи на 

деловна соработка со трговско друштво или друго правно лице кога постои судир на 
интереси. 

(3) Договорите и другите правни акти што се резултат на корупција на 
одговорното лице, како и договорите што се резултат на корупција, односно остварување 
противправна корист за правното лице, се ништовни. 

(4) Настапувањето на последицата од ставовите (1), (2) и (3) на овој член 
претставува основа за поднесување тужба од оштетеното лице за надоместок на штета 
(вистинска штета и изгубена добивка). 

(5) Ако постои основано сомневање во вистинитоста на годишната завршна 
сметка што ја поднесува правното лице или на другите деловни книги и финансиски 
документи, на барање на Државната комисија Управата за јавни приходи ќе изврши 
контрола на материјално-финансиското работење. 

(6) Ако постои основано сомневање во вистинитоста на податоците за 
материјално- финансиското работење на трговското друштво или друго правно лице, на 
барање на Државната комисија, надлежните органи ќе извршат контрола на 
материјално- финансиското работење на тоа правно лице. 

(7) Ако по извршената контрола од ставот (6) на овој член се констатираат 
неправилности, Управата за јавни приходи против одговорното лице во трговското 
друштво и другото правно лице, односно членовите на органот на управување во 
правното лице, ќе покрене постапка за испитување на имотната состојба. Постапката се 
води според одредбите на членовите 36 и 36-а од овој закон. 

 
Казнување на правно лице 
Член 68 
(1) Ако одговорно лице изврши кривично дело од членовите 353, 357, 358 и 359 

на Кривичниот законик во име и за сметка на правното лице или ако дејствието на такво 
дело е извршено од орган на управување, на правното лице ќе му се изрече глоба за 
прекршок во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност. 

(2) Имотната корист се конфискува. 

 

Закон за заштита на конкуренцијата 

(4/2005, 70/2006, 22/2007) 
 
Општи одредби 
Предмет на законот 
Член 1 
Со овој закон се уредуваат забранетите облици на спречување, ограничување или 

нарушување на конкуренцијата, заштитата на конкуренцијата, мерките и постапките во 
врска со ограничувањата на конкуренцијата. 

 
Цел на законот 
Член 2 
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Цел на овој закон е обезбедување слободна конкуренција на домашниот пазар 
заради поттикнување на економска ефикасност и благосостојба на потрошувачите. 

 
 
Ограничувања на конкуренцијата 
I. Договори и одлуки со кои се ограничува конкуренцијата 
 
Забранети договори, одлуки и договорена практика 
Член 7 
(1) Забранети се сите договори склучени меѓу претпријатија, одлуките на 

здруженијата на претпријатија и договорената практика чија цел или последица е 
спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, а особено оние кои: 

1) директно или индиректно ги фиксираат куповните или продажните цени или 
некои други услови за тргување; 

2) го ограничуваат или го контролираат производството, пазарот, техничкиот 
развој или инвестициите; 

3) го делат пазарот или изворите на снабдување; 
4) применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други 

трговски партнери, со што ги ставаат во понеповолна конкурентска позиција и 
5) го условуваат склучувањето на договорите со прифаќање од другите договорни 

страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските 
обичаи не се во врска со предметот на договорот. 

(2) Договорите и одлуките или поединечните одредби од истите забранети 
согласно со ставот (1) од овој член се ништовни. 

(3) Одредбите од ставот (1) на овој член нема да се применуваат на договори, 
одлуки на здруженија на претпријатија и договорена практика што придонесуваат за 
унапредување на производството или дистрибуцијата на добрата или услугите или 
промовирање на техничкиот или економскиот развој, под услов од тоа да имаат 
сразмерна корист и потрошувачите, а коишто: 

1) не им наметнуваат на засегнатите претпријатијата ограничувања коишто не се 
неопходни за постигнувањето на тие цели и 

2) не им овозможуваат на тие претпријатија елиминирање на конкуренцијата во 
значителен обем за производите кои се во прашање. 

 
II. Доминантна позиција на пазарот 
Злоупотреба на доминантна позиција 
Член 14 
(1) Забранета е секоја злоупотреба на доминантната позиција од едно или повеќе 

претпријатија на релевантниот пазар или негов суштински дел. 
(2) Злоупотребата од ставот (1) на овој член особено постои во случај на: 
1) директно или индиректно наметнување на нефер куповни или продажни цени 

или други нефер услови на тргување; 
2) ограничување на производството, пазарите или техничкиот развој на штета на 

потрошувачите; 
3) примена на различни услови за исти или слични правни работи со други 

трговски партнери, со што се ставаат во понеповолна конкурентска позиција; 
4) условување на склучување договори со прифаќање од другите договорни 

страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските 
обичаи, не се во врска со предметот на договорот; 

5) одбивање да се тргува или поттикнување и барање од други претпријатија или 
здруженија на претпријатија да не купуваат или продаваат производи или услуги на 
некое определено претпријатие, со намера на нечесен начин да му нанесат штета на тоа 
претпријатие и 
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6) одбивање да му се овозможи пристап во сопствената мрежа или други 
инфраструктурни објекти на друго претпријатие за соодветен надомест, под услов без 
ваквото истовремено користење, другото претпријатие, заради правни или фактички 
причини да биде оневозможено да дејствува како конкурент на доминантното 
претпријатие. 

(3) Одредбата од ставот (2) точка 6 на овој член нема да се применува ако 
претпријатието со доминантна позиција докаже дека заради оперативни или други 
причини, истовременото користење на неговата мрежа или на неговите 
инфраструктурни објекти не е возможно или дека тоа не може да се дозволи од 
оправдани причини. 

 
Прекршочни одредби Член 45 – 50 
 

Закон против нелојалната конкуренција  

(80/1999) 
 
Член 1 
Основна одредба 
На тој којшто при водењето на деловниот потфат, за целите на конкуренцијата, ќе 

стори акт или дејствие спротивни на добрите деловни обичаи или спротивни на 
начелото на совесност и чесност ќе му се забрани натамошното вршење на тие акти и 
дејствија и ќе биде одговорен за штетата предизвикана со таквите акти и дејствија, под 
услови утврдени со овој закон. 

 
Забрани и ограничувања 
 
Член 3 - Невистинити изјави 
Член 4 - Упатување на директни продажби 
Член 5 - Куповни дозволи 
Член 7 - Споредување на цените 
Член 8 - Специјални продажби и специјални понуди 
Член 10 - Посебни распродажби на залихите 
Член 11 - Омаловажување 
Член 12 - Заштита на трговските белези 
 
Казнени одредби Член 13-17 
 
Член 13 
Давање и примање поткуп за целите на конкуренцијата (1) Тој, којшто во текот на 

своето деловно работење и за целите на конкуренцијата ќе понуди, ќе вети или ќе даде 
подарок или друга корист на вработено лице или на застапник на некое трговско 
друштво, или друго правно лице со цел на нечесен начин да стекне повластен третман за 
себе или за некое трето лице во врска со стекнувањето на одредени производи или 
трговски услуги, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 200.000 до 1.000.000 
денари или со затвор до три години. 

(2) Вработено лице или застапник на трговско друштво или друго правно лице 
што ќе побара или ќе прими подарок, или друга корист за целите наведени во став (1) на 
овој член, ќе се казни за кривично дело со затвор од три месеци до три години. 

(3) Примениот подарок или имотната корист ќе се одземат. 
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Закон за сопственост и други стварни права  

(18/2001, 92/2008, 139/2009, 35/2010)  
 
Член 2 
Право на сопственост можат да стекнуваат сите домашни и странски физички и 

правни лица, вклучувајќи ја и државата и единиците на локалната самоуправа, под 
услови и на начин предвидени со овој и друг закон. 

 
Член 6 
Се гарантира правната заштита на сопственоста. 
 
Член 7 
Стекнувањето, заштитата и престанокот на правото на сопственост и на другите 

стварни права се уредуваат со закон. 
 
Предмет на правото на сопственост 
Член 12 
Предмет на правото на сопственост се сите ствари, коишто можат да припаѓаат на 

физички и правни лица, освен оние што според својата природа или врз основа на закон 
не можат да бидат предмет на ова право. 

Ствар, во смисла на овој закон, е дел од материјалната природа што може да биде 
во власт на човекот и што може да се индивидуализира. 

Постојат различни видови на ствари зависно од нивната природа, положбата во 
просторот, составот, намената и другите особини врз кои правото на сопственост со 
закон се уредува на различни начини, водејќи сметка за општата природа на правото на 
сопственост. 

 
Оддел 5 
Заштита на правото на сопственост Член 156 – 166 

 

Закон за индустриската сопственост  

(21/2009) 
 
Општи одредби 
 
Содржина на Законот 
Член 1 
Со овој закон се уредуваат стекнувањето, остварувањето и заштитата на правата 

од индустриска сопственост. 
 
Права од индустриска сопственост 
Член 2 
(1) Права од индустриска сопственост се: патент, индустриски дизајн, трговска 

марка, ознака на потеклото и географска ознака. 
(2) Со патент се штити пронајдок. 
(3) Со индустриски дизајн се штити нова форма на тело, слика, цртеж, контура, 

композиција на бои или нивна комбинација - дизајн. 
(4) Со трговска марка се штити трговски знак. 
(5) Со ознака на потеклото и географска ознака се штити географскиот назив. 
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Права на субјектите на правата од индустриска сопственост 
Член 6 
(1) Пронајдувачот на патентот и авторот на индустрискиот дизајн имаат морални 

и исклучиви права на своите творби утврдени со закон. 
(2) Субјектите од ставот (1) на овој член, како и носителот на патент, индустриски 

дизајн, трговска марка, овластениот корисник на ознака на потеклото и овластениот 
корисник на географска ознака, имаат и други права утврдени со меѓународни договори 
и конвенции, друг закон, општи акти и договор. 

 
II Дел Патент Член 25 – 126 
III Дел Индустриски дизајн Член 127 – 174 
IV Дел Трговска марка Член 175 – 225 
V Дел Географски назив Член 226 – 264 
 

Закон за авторското право и сродните права  

(47/1996, 3/1998, 98/2002, 4/2005, 131/2007) 
 
I. Општи одредби 
Член 1 
Со овој закон се уредува правото на авторите над нивните дела од областа на 

книжевноста, науката и уметноста (во натамошниот текст: авторското право) и правата 
на изведувачите, на фонограмските, филмските и сценските продуценти, на радио и 
телевизиските организации, на издавачите и другите лица утврдени со овој закон, како и 
на изготвувачите на бази на податоци (во натамошниот текст: сродните права), над 
нивните изведби и предмети на сродните права, како и остварувањето и заштитата на 
авторското право и сродните права. 

 
Член 14 
Авторското право е единствено право и неразделно од авторското дело, што 

содржи лично-правни овластувања (во натамошниот текст: морални права), исклучиви 
имотно-правни овластувања (во натамошниот текст: материјални права) и други 
овластувања на авторот (во натамошниот текст: други права). 

 
VI. Остварување на правата Член 135 – 155 
VII. Заштита на правата Член 156 – 170 
 
 

V 7. Односи со потрошувачи 

V 7.1. Прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Секое претпријатие кое им нуди производи и услуги на потрошувачите има 

одговорност кон нив. За разлика од претходното поглавје, ова поглавје се однесува на 
оние клиенти на претпријатието кои купуваат за приватни цели иако дел од прашањата 
од аспект на ООП се заеднички.  

 
Во контекстот на ООП важно е претпријатието да се стреми да поттикнува 

одржлива потрошувачка  и одржлив развој преку производите и услугите кои ги нуди на 
начин кој е фер, транспарентен и обезбедува вистинита информација кон 
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потрошувачите. Притоа особена грижа треба да им се посвети на потрошувачите од 
ранливите групи граѓани. 

 
Прашањата од доменот на односи со потрошувачите опфаќаат: 
 
§ Фер маркетинг и договарање базирано на фактичка и непристрасна 

информација 
§ Заштита на здравјето и безбедноста на потрошувачите 
§ Одржлива потрошувачка 
§ Поддршка на потрошувачите и разрешување на поплаките и споровите 
§ Заштита на податоците и приватноста на потрошувачите 
§ Пристап до неопходни услуги 
§ Едукација и градење на свест 
 
 

V 7.2. Преглед на Закони од областа односи со потрошувачи 

Меѓународни конвенции ратификувани од Р. Македонија 

 
Конвенција за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични 

податоци 
Усвоена од страна на Советот на Европа на 28 јануари 1981 година . Ратификувана 

со закон во Р.М. во февруари 2005 година (Сл.в. 7/05). 
 

Закон за заштита на потрошувачите  

(38/2004, 77/2007, 103/2008) 
 
Општи одредби 
 
Член 1 
Со овој закон се уредува заштитата на правата на потрошувачите, условите и 

начинот на заштитата на потрошувачите, условите за трговско работење што се од 
значење за заштита на правата на потрошувачите, правата и обврските на здруженијата 
на потрошувачите, како и надлежностите на органите на државната управа во однос на 
заштитата на потрошувачите. 

 
Право на потрошувачот да биде информиран за условите на продажба на 

производите и давање на услуги 
 
I. Должности на трговецот при продажба на мало 
 
Обврска за информирање на потрошувачите 
Член 5 
Трговецот е должен: 
- пред склучувањето на договорот за продажба совесно и чесно на потрошувачот 

да му даде точни и корисни информации во врска со квалитетот, карактеристиките на 
производот или услугата и во врска со условите за продажба, како и сите други 
информации побарани од потрошувачот содржани во декларацијата на производот и 
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- да го извести потрошувачот за влијанието на одредени производи врз 
животната средина и здравјето на луѓето, согласно со прописите и стандардите, како и за 
мерките за заштита, преку упатство дадено со производот истакнато на амбалажата на 
производот или на друг соодветен начин. 

Во случај на сомневање дека трговецот не постапил според одредбите од ставот 1 
на овој член, наводите на потрошувачот ќе се сметаат за вистинити. 

Трговецот кој не постапил според одредбите од ставот 1 на овој член на барање на 
потрошувачот е должен да му го врати уплатениот износ за купениот производ и да му ја 
надомести евентуално сторената штета. Во тој случај потрошувачот е должен да го врати 
купениот производ, а трговецот да го прими вратениот производ од потрошувачот. 

 
Услови за продажба на производите и давање услуги 
Член б 
Трговецот мора продажните услови јасно и на видно место да ги истакне во 

продажниот простор. 
Трговецот мора посебните продажни услови за одделни производи и услуги, јасно 

и на видно место да ги истакне на продажните места на тие производи и услуги. 
Ако изложувањето на производите на продажните места, според општите 

прописи на облигационото право не се смета за понуда, трговецот може да одбие со 
потрошувачот да склучи договор за продажба на производи кои се изложени на 
продажните места само ако ги означи со називот "експонати". 

Ако трговецот на одделни групи на потрошувачи им нуди производи под посебни 
продажни услови (младенци, инвалиди, пензионери, студенти и слично), тие услови 
треба да бидат јасно и на видно место истакнати во продажниот простор. 

Се забранува трговецот да дава лични податоци за потрошувачот на трети лица, 
како и на правни или физички лица кои дејствуваат внатре во иста група на трговци без 
претходно писмено одобрение од потрошувачот. 

Се забранува условување на купување на едни производи со купување на други 
производи или друг начин на условување на купување и продажба на производи. 

За извршените услуги за поправка и одржување на производите, чија вредност е 
поголема од 5.000 денари, трговецот мора да му достави на потрошувачот пресметка и 
работен налог со опис на работите, употребениот материјал или делови за поправка и 
одржување. Работниот налог го потпишува трговецот и потрошувачот, од кое еден 
примерок од работниот налог мора да му се даде на потрошувачот. 

Ако во случаите од ставот 7 на овој член во текот на поправката и одржувањето се 
наметне потребата за дополнителни работи и вградување на дополнителни делови за 
што треба да се прошири работниот налог, трговецот мора за тоа да добие претходно 
писмена согласност од потрошувачот, ако со проширувањето на работниот налог цената 
се зголемува за повеќе од 5%. 

 
Ветување на награда 
Член 7 
Трговецот кој при понудата на производот или услугата на потрошувачот му 

ветува награда, дека со купување на производот или давањето на услугата ќе добие 
награда, должен е таа награда да му ја даде на потрошувачот најдоцна во рок од осум 
дена од денот на купувавањето на производот или давањето на услугата. 

Доколку трговецот од ставот 1 на овој член организира наградна игра е должен 
ветената награда да му ја даде на потрошувачот во рок од осум дена од завршувањето на 
наградната игра. 
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Истакнување на цената на производите и давање на услуги 
Член 8 
Трговецот мора на јасен, видлив, читлив и недвосмислен начин да ја истакне 

продажната цена на производите и услугите, односно на продажното место на кое се 
изложени производите, на производите во рефусна состојба, на услугите кои ги дава и на 
резервните делови кои ги продава. 

Продажна цена е крајната цена на единица на некој производ или услуга или пак 
на дадената количина на производот, вклучувајќи го тука и данокот на додадена 
вредност и сите други јавни давачки. 

Цената на производот, односно услугата, мора да биде означена во денари, освен 
ако со друг закон поинаку не е уредена. 

Цена за единица мерка е цена за еден килограм, еден литар, еден метар, еден 
квадратен метар или еден кубен метар производ, или за некоја друга единица за 
количина која општо или вообичаено се користи при продажбата на производите. 

Кај производите во рефусна состојба се истакнува само цената за единица мерка 
на продажното место на производот. 

Цената за единица мерка не е потребно да се истакне кај претходно спакуваниот 
производ ако е еднаква со продажната цена на производот, како и за производите кај кои 
такви податоци со оглед на својствата на производите можат или би можеле да 
предизвикаат забуна. 

Ако со друг пропис е определено истакнување на податоци за нето тежина за 
претходно спакувани производи, ќе се истакне цената за нето единица мерка. 

Продажната цена мора да биде напишана на производот, односно амбалажата, на 
продажното место на производите, како и на производот во излогот. На производот, 
освен цената од ставот 4 на овој член, не смее да се истакнува друга цена. Цената за 
единица мерка за претходно спакуваниот производ се истакнува на продажното место на 
производот. 

Трговецот мора да се придржува на истакнатите продажни цени и условите за 
продажба. 

Одредбите од ставот 9 на овој член не се применуваат за јавна и аукциска 
продажба, продажба на уметнички дела и антиквитети, како и на производите кои се 
набавени при нудење на некоја услуга. 

 
Производ со недостаток или грешка 
Член 9 
Ако трговецот ги продава производите кои имаат недостаток или грешка, мора 

таквите производи физички да ги одвои од останатите производи и јасно видливо и 
читливо да ги обележи на производот и на продажното место да истакне натпис дека се 
работи за продажба на производи со недостаток или грешка. 

 
Амбалажа 
Член 10 
Трговецот е должен производот да го продава во соодветна амбалажа. 
Амбалажата не смее да биде штетна за здравјето на луѓето, мора да биде 

приспособена на формата и количината на производот и не смее да го доведе во заблуда 
потрошувачот по однос на количината и големината на производот. 

Во случај кога се завиткува производот со посебна хартија и дополнителни 
украси, цената на тие производи и услугата за завиткување, мора да биде истакната јасно 
и на видно место. 

 
Производи во рефусна состојба и претходно спакувани производи 
Член 11 
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Во рефусна состојба се оние производи понудени за продажба, кои не се 
претходно спакувани и кои при купувањето се мерат во присуство на потрошувачот. 

При продажбата на производите од ставот 1 на овој член тие треба да бидат 
спакувани во соодветна амбалажа. 

За производите во рефусна состојба декларацијата мора да се истакне јасно, 
видливо и читливо на амбалажата во која производот се става за продажба, или на 
продажното место. 

 
II. Одредби за распродажба на производи Член 12 – 14 
III. Заеднички понуди на производи и услуги Член 15-17 
IV.Плаќање на обврските Член 18 - 20 
V.Документи кои го следат производот (гаранција и сервисирање, декларација) 

Член 21-23 
ДЕЛ III 
Рекламирање на производи и услуги Член 24 – 31 
 
Забрана за заведувачко рекламирање 
Член 27 
Заведувачко рекламирање на производи или услуги е недозволено. 
Споредбено рекламирање е дозволено ако се исполнети условите предвидени со 

овој или друг закон. 
Забрането е рекламирање коешто го навредува човечкото достоинство, коешто 

предизвикува или може да предизвика телесна, душевна или друга штета кај децата, кое 
на децата им шири пораки и делови од пораки со кои се искористува или злоупотребува 
или би можела да се злоупотреби, нивната лесномисленост и недостаток на искуство. 

 
Оцена за заведувачко рекламирање 
Член 28 
При одлучувањето дали рекламирањето е заведувачко, се земаат предвид сите 

негови карактеристики, а особено сите информации содржани во рекламата во врска со: 
- својствата на производите или услугите, составот на производот, начинот и 

датата на производството, начинот и времето на вршење на услугите, достапност на 
производите или услугите, количината на производите, спецификацијата, прилагоденост 
на производите и услугите за користење за одредени цели, географското или 
комерцијалното потекло на производите или услугите, резултатите коишто можат да се 
очекуваат од користењето на производите или услугите, резултатите или другите наоди 
од тестовите или проверките извршени врз производите или услугите; 

- цената, начинот на пресметување на цената, односно условите за продажба на 
производите или вршење на услугите и 

- правата на огласувачот, неговиот идентитет и имотот со кој располага, неговите 
квалификации, сопственост врз индустриски, комерцијални права или правата од 
интелектуална сопственост, или награди и признанија кои ги добил. 

 
ДЕЛ IV 
Општа безбедност на производите и одговорност 
Пуштање во промет на безбедни производи 
Член 32 
Трговецот е должен да пушта во промет безбедни производи согласно со 

утврдените технички барања и прописи за соодветниот производ и во согласност со 
барањата што се утврдени за заштита на животната средина и здравјето на луѓето. 

 
Давање на информации 
Член 35 
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Трговецот е должен, во рамките на своето редовно работење да дава информации 
за ризиците на производот во текот на нормален или разумно предвидлив период на 
употреба, каде што таквите ризици не се очигледни и да преземе мерки на 
претпазливост од тие ризици и да соработува при спроведувањето на дејствијата 
преземени за избегнување на таквите ризици. 

Производителите и дистрибутерите во случаи кога знаат или претпоставуваат, 
врз основа на информации кои ги имаат, дека производите што се пласирани на пазарот 
се ризични за потрошувачите и не се во согласност со општите барања за безбедност, се 
должни веднаш да ги информираат надлежните органи за преземање дејствија заради 
заштита на потрошувачите од тие ризици. 

Покрај известувањето на надлежните органи, во смисла на ставот 2 на овој член, 
производителите и дистрибутерите можат и да ги повлечат производите од пазарот 
заради избегнување на ризиците. 

 
Должност на трговецот при продажба на производите, односно давање на 

услуги 
Член 36 
Трговецот е должен да му продаде на потрошувачот производ, односно да му дава 

услуга од таков квалитет и квантитет кој целосно одговара на утврдените технички 
барања и прописи, на пропишаните стандарди, нормативи и услови предвидени со 
договорот, барањата што биле истакнати, како и на информациите што трговецот ги дал 
за производот или услугата. 

 
Безбедност на детските играчки Член 37-40 
Одговорност за производите Член 41 – 52 
ДЕЛ V 
Посебни определби за потрошувачки договори 
 
I. Нечесни одредби во потрошувачките договори Член 53 - 104 
 
Поим на нечесни договорни одредби 
Член 53 
За нечесна се смета одредбата во потрошувачкиот договор за која одделно не се 

договарало и спротивно на начелото на совесност и чесност, создава очигледен 
несразмер меѓу правата и обврските на договорните странки на штета на потрошувачот. 

Одделна договорена одредба ќе се смета дека не е поединечно договарана ако таа 
одредба била однапред формулирана од страна на трговецот, а потрошувачот немал 
влијание на нејзината содржина, особено ако се работи за одредби што се однапред 
формулирани во стандардниот договор на трговецот. 

Ако трговецот тврди дека за одделна договорна одредба во однапред составен 
стандарден договор поединечно се договарало, должен е тоа да го докаже. 

Одредбите од оваа глава на Законот не се применуваат ако во договорот се 
внесени одредби од присилна природа, односно со кои во договорот се внесени одредби 
и начела од конвенции и меѓународни договори кои ја обврзуваат Република 
Македонија. 

 
Јавни услуги кои се даваат на потрошувачите Член 118 – 120 
 
Форми на заштита на потрошувачите Член 121 - 129 
Казнени одредби Член 136 – 141 
 
 



 82 Преглед на законска регулатива за општествена одговорност на претпријатијата 

Закон за безбедност на производите 

(33/2006, 63/2007) 
 
Содржина 
Член 1 
Cо овој закон се уредуваат барањата за општа безбедност на производите, 

начинот на пропишувањето техничките прописи и принципите на меѓусебното 
признавање на документите и знаците за сообразност од странско потекло. 

 
Цел 
Член 2 
Целта на овој закон е производите да бидат безбедни кога се пуштаат на пазар, 

ставаат во употреба или се употребуваат особено поради: 
- остварување и заштита на јавниот интерес; 
- заштита на животот и здравјето на луѓето, животните и растенијата и 
- заштита на животната средина и природата и заштита на потрошувачите и на 

другите корисници на производите и заштита на имотот. 
II. Општи безбедносни барања 
 
Ограничување и забрана 
Член 8 
Производителите се должни на пазарот да пуштаат само безбедни производи. 
 
Усогласеност со прописите и објавените стандарди 
Член 9 
(1) Производите ќе се сметаат за безбедни, ако со посебни прописи се уредени 

некои аспекти на опасност, односно видови на опасност, при што овие прописи не се дел 
од хармонизираната област на Европската заедница и чија цел е да се осигура безбедност 
на производите, ако ги исполнуваат здравствените и безбедносните услови утврдени со 
овие прописи. 

(2) Производот се смета за безбеден, ако опасностите или видовите на опасности 
се опфатени со соодветни национални стандарди подготвени врз основа на европските 
стандарди и објавени во листата на стандарди од ставот (3) на овој член, ако е усогласен 
со барањата за општа безбедност утврдени во овие стандарди. 

(3) Министерот за економија листата на стандарди со чија употреба се смета дека 
производот е безбеден ќе ја објави во "Службен весник на Република Македонија". 

 
Други мерила на безбедност 
Член 10 
Во случаите кога не постојат прописи односно стандарди од членот 9 ставови (1) и 

(2) на овој закон, сообразноста на производот со барањата за општа безбедност се 
утврдува врз основа на: 

а) доброволните национални стандарди кои се подготвени врз основа на 
релевантните европски стандарди, а кои се надвор од листата на стандарди од членот 9 
став (3) на овој закон; 

б) стандардите изготвени од земјите членки на Европската унија во кои 
производот е пуштен на пазарот; 

в) други стандарди усвоени од Институтот за стандардизација на Република 
Македонија; 

г) препораките на Европската комисија со кои се определуваат насоките за 
утврдување на безбедноста на производот; 
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д) правила на најдобри искуства за безбедност на производи кои важат во 
одделни области; 

ѓ) состојбата на техниката и технологијата и  
е) разумните очекувања на потрошувачите во врска со безбедноста на 

производите. 
 
III. Обврски на производителите и дистрибутерите 
 
Обезбедување на предупредувања од производителите 
Член 11 
(1) Производителите во рамките на вршење на нивните дејности, се должни да им 

ги обезбедат на потрошувачите сите соодветни информации кои им овозможуваат да ги 
оценат опасностите од производот во текот на вообичаениот или разумно предвидлив 
период на употреба и да преземат мерки на претпазливост за опасностите од производот 
и таму каде што таквите опасности не се очигледни веднаш без соодветно 
предупредување. 

(2) Давањето на информации од ставот (1) на овој член не го ослободува 
производителот од одговорност за усогласеност со другите барања утврдени во овој дел 
од законот. 

 
Други обврски на производителите 
Член 12 
(1) Производителите во рамките на вршење на нивната дејност се должни да 

преземат мерки соодветни со карактеристиките на производите кои ги добавуваат, со 
што се овозможува: 

1) да бидат информирани за опасностите кои овие производи би можеле да ги 
предизвикаат и 

2) да преземат одредени дејствија, доколку е неопходно за да се избегнат тие 
опасности, вклучувајќи тука адекватно и ефективно предупредување, повлекување од 
пазарот или целосно повлекување. 

(2) Мерките наведени во ставот (1) на овој член може да содржат: 
а) наведување на прецизни податоци за производителот (фирма, седиште и веб 

страница, доколку има) и за производот, доколку е возможно, серијата на производот на 
која тој и припаѓа при што податоците треба да бидат наведени на самиот производ или 
на неговото пакување, освен во случаите кога е оправдано да не се даваат такви 
податоци и 

б) проверки, вршење на тестирање на производите на пазарот, во сите случаи кога 
е соодветно и доколку е неопходно, како и водење на евиденција на поднесени 
претставки и информирање на дистрибутерите за овие активности. 

 
Обврски на дистрибутерите 
Член 14 
(1) Дистрибутерите во рамките на својата дејност се должни да постапуваат со 

потребната професионална грижа со цел да се обезбеди усогласеност на производот со 
применливите барања за безбедност. Дистрибутерите не смеат да добавуваат производи 
за кои тие знаат или претпоставуваат и согласно со својата професионалност, врз основа 
на информациите кои ги имаат дека производите не се во согласност со барањата за 
безбедност. 

(2) Дистрибутерите во рамките на нивните дејности се должни да придонесуваат 
во следењето на безбедноста на производите пуштени на пазарот, при што посебно се 
должни да ги проследуваат информациите за опасностите кои може да ги носи некој 
производ, се должни да ги чуваат и достават документите неопходни за утврдување на 
потеклото на производите и се должни да соработуваат во мерките преземени од 
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производителите и од надлежните државни органи со цел за избегнување на 
опасностите. Во рамките на својата дејност, дистрибутерите се должни да преземат 
мерки кои ќе им овозможат ефективна соработка. 

 
Обврски за известување 
Член 15 
(1) Кога производителите и дистрибутерите знаат или претпоставуваат врз 

основа на информации кои ги имаат и согласно со својата професионалност дека 
производот кој го пуштиле на пазарот носи опасност за потрошувачот која е 
некомпатибилна со општите барања за безбедност, се должни во рокот определен со 
прописот од ставот (2) на овој член, но не подолг од десет дена, да го известат Државниот 
пазарен инспекторат, притоа наведувајќи детали за преземените дејствија со цел да се 
заштитат потрошувачите од опасностите. 

(2) Начинот, постапката и роковите за известување, како и начинот, постапката, 
критериумите и методите за процената на опасноста од страна на производителите и 
дистрибутерите и формата и содржината на образецот за известувањето од ставот (1) на 
овој член ги пропишува министерот за економија. 

(3) Прописот од ставот (2) на овој член се објавува и на веб страницата на 
Министерството за економија. 

(4) Министерот за економија ќе ја информира Европската комисија за 
известувањето од ставот (1) на овој член во случаите кога ќе се утврди дека опасноста 
може да има влијание во земјите членки на Европската унија. 

 

Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што 

доаѓаат во контакт со храната  

(54/2002, 84/2007) 

 Член 1  
Со овој закон се уредуваат условите за обезбедување на безбедноста на храната и 

на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната, производството и 
прометот, правата и обврските на физичките и правните лица кои произведуваат или 
вршат промет, со цел да се заштити здравјето на луѓето, да се заштитат потрошувачите 
од заблуда и да се овозможи слободен промет на внатрешниот и надворешен пазар.  

 

Закон за безбедност на козметичките производи  

(55/2007) 
 
Член 1 
(Опфат на Законот) 
Со овој закон се уредуваат условите што во поглед на здравствената безбедност 

(во натамошниот текст: безбедност) треба да ги исполнуваат козметичките производи 
што се произведуваат или се ставаат во промет, испитувањето на безбедноста, како и 
надзорот. 

Одредбите од овој закон се однесуваат и на супстанциите што се користат за 
производство на козметичките производи, како и на супстанциите што им се додаваат 
заради одржување или подобрување на нивните органолептички и други својства. 
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Закон за заштита на лични податоци  

(7/2005, 103/2008) 
 
I. Општи одредби 
Член 1 
Со овој закон се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и 

права на физичките лица, а особено правата на приватност во врска со обработка на 
лични податоци. 

 
Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следното значење: 
1."Личен податок" е секоја информација која се однесува на идентификувано 

физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се 
идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, 
посебно врз основа на матичен број на граѓанинот или врз основа на едно или повеќе 
обележја специфични за неговиот физиолошки, ментален, економски, културен или 
социјален идентитет; 

2."Обработка на лични податоци" е секоја операција или збир на oперации што се 
изведуваат врз лични податоци на автоматски или друг начин, како што е: собирање, 
евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, повлекување, 
консултирање, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин 
правење достапни, изедначување, комбинирање. блокирање, бришење или уништување; 

3."Збирка на лични податоци" е структурирана група лични податоци која е 
достапна согласно специфични критериуми, без оглед дали е централизирана, 
децентрализирана или распространета на функционална или географска основа; 

4."Субјект на лични податоци" е секое физичко лице на кое се однесуваат 
обработените податоци; 

5."Контролор на збирка на лични податоци" е физичко или правно лице, државен 
орган или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот 
на обработка на личните податоци (во понатамошниот текст: Контролор). Кога целите и 
начинот на обработка на лични податоци се утврдени со закон или друг пропис, со 
истиот закон, односно пропис се определуваат контролорот или посебните критериуми 
за негово определување; 

.... 
10."Посебни категории на лични податоци" се лични податоци кои го откриваат 

расното или етничко потекло, политичко, верско, филозофско или друго уверување, 
членството во синдикална организација и податоци што се однесуваат на здравјето на 
луѓето, вклучувајќи ги и генетските податоци, биометриски податоци или податоци кои 
се однесуваат на сексуалниот живот. 

 
Член З 
Овој закон се применува: 
- на целосно и делумно автоматизирана обработка на личните податоци и  
- на друга обработка на личните податоците што се дел од постојна збирка на 

лични податоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци. 
 
Член б 
Обработка на лични податоци може да се врши: 
- по претходно добиена согласност на субјектот на лични податоци; 
- извршување на договор во кој субјектот на лични податоци е договорна страна 

или на барање на субјектот на лични податоци, пред негово пристапување кон 
договорот; 
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- за исполнување на законска обврска на контролорот; 
- за заштита на животот или суштинските интереси на субјектот на лични 

податоци; 
- за извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на 

контролорот или на трето лице на кое му се откриени податоците или  
- за исполнување на правните интереси на контролорот, трето лице или лице на 

кои податоците им се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични 
податоци не преовладуваат над таквите интереси. 

Контролорот го докажува постоењето на согласност на субјектот на лични 
податоци од ставот 1 алинеја 1 на овој член. 

 
 
III. Обработка на посебни категории на лични податоци 
 
Член 8 
Забранета е обработка на посебните категории на лични податоци. 
...... 

Член 9 
Матичниот број на граѓанинот може да се обработува само: 
- по претходна изречена согласност на субјектот на лични податоци 
- за остварување на со закон утврдени права или обврски на субјектот на 

лични податоци или контролорот и 
- во други случаи утврдени со закон. Матичниот број на граѓанинот може да 

се обработува при вршење на работи кои се однесуваат на добивање кредит, при наплата 
на долг, осигурување, рентирање, основање на трговско друштво, во кредитни работи, 
здравствена и социјална заштита, вработување и други услуги во корист на субјектот на 
лични податоци. 

Контролорот води сметка матичниот број на граѓанинот да не биде непотребно 
видлив, печатен или преземен од збирка на лични податоци. 

 
IV. Права на субјектот на лични податоци Член 10-22 
 
Член 10 
Кога податоците се прибираат од субјектот на лични податоци, тој мора да биде 

информиран за: 
- идентитетот на контролорот и неговиот претставник во Република Македонија, 

ако го има; 
-  целите на обработката; 
- корисниците или категориите на корисници на личните податоци; 
- задолжителноста на давањата на одговорите на прашањата; 
- можните последици ако не се даде одговор и 
- постоењето на право на пристап и право на исправка на неговите лични 

податоци. Контролорот не го информира субјектот на лични податоци ако тој веќе е 
запознаен со работите наведени во ставот 1 алинеи од 1 до 6 на овој член. 

..... 

V. Тајност и заштита на обработката на лични податоци Член 23 - 26 
 
 
VIII. Давање на лични податоци на корисници Член 34 - 36 
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V 8. Вклучување и развој на заедницата 

 

V 8.1. Прашања од оваа област и нивната поврзаност со ООП 

 
Претпријатијата се нераскинлив дел од заедницата во која делуваат и како такви 

континуирано воспоставуваат релации и комуникација со неа. Врската која 
претпријатијата ја остваруваат со заедницата може да се состои од вклучување на 
заедницата како и кон конкретни активности за нејзин развој. 

 
Вклучувањето на заедницата  се базира на препознавање на вредноста на 

заедницата. Во контекст на ООП, таа вклучува идентификување и вклучување на 
заедницата во прашањата поврзани со влијанието кое делувањето на претпријатието го 
има врз неа. Но покрај ова, тоа подрзабира  и поддршка и идентификување со 
заедницата. Вклучувањето на заедницата го зајакнува граѓанското општество и може да 
се реализира самостојно или преку здруженија кои работат за јавен интерес. 

 
Развојот на заедницата пак подразбира подобрување на благосостојбата и 

квалитетот на живеење на нејзините граѓани. Тоа претставува долгорочен процес кој 
бара посветеност од страна на претријатието. Приодите кои претпријатието ќе ги усвои 
за да го потпомогне развојот на заедницата зависи од економските, социјалните и 
културните карактеристики на заедницата во која делува. Тие може да вклучуваат разни 
програми во доменот на областите од јавен интерес, јакнење на институционалните 
капацитети на заедницата, социјални инвестиции, организирање на форуми во 
заедницата, градење на мрежи итн. Притоа, во контекст на ООП, од особено значење е 
овие приоди да се реализираат со широко учество на јавноста и водење грижа за 
еднаквите права и потребата од квалитетен живот за сите граѓани во заедницата без 
дискриминација на одредени групи. 

 
Прашањата во доменот на вклучување и развој на заедницата опфаќаат: 
 
§ Вклучување на заедницата 
§ Развој на образованието и културата 
§ Поттикнување на вработувањето и развој на вештините во заедницата 
§ Развој и пристап до модерните технологии 
§ Генерирање на богатство и приходи 
§ Здравство 
§ Социјални инвестиции 
    

V 8.2. Преглед на закони од областа на вклучување и развој на заедницата 

  
Во однос на прашањата кои се опфатени со овој сегмент на ООП законската 

регулатива не предвидува значителни нормативи кои директно се однесуваат на 
претпријатијата. Законите од овој домен кои се опфатени во прегледот се однесуваат на 
политики кои ги поттикнуваат претпријатијата да вложуваат во развојот на заедницата. 

 
Претпријатијата кои сакаат да развијат долгорочни приоди за адресирање на 

горе-наведените прашања пожелно е како ресурс да ги користат законите и стратегиите 
(на национално и локално ниво) кои се однесуваат на областите од јавен интерес 
(образование, култура, здравство, вработување итн). Тоа ќе придонесе да нивните ООП 
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политики и приоди во овој домен се конзистентни со јавните политики и на тој начин ќе 
постигнат поголемо влијание во заедницата. 

  

Закон за донации и спонзорства во јавните дејности  

(47/2006, 86/2008) 

(Забелешка: Согласно заклучоците на Надзорната расправа во Собранието на РМ 
свикана од страна на Комисијата на култура како и програмата на Министерството за 
правда во следниот период се предвидуваат измени на законот т.е. донесување на нов 
закон. Сепак основните принципи и постулати врз кој почива овој закон ќе се почитуваат 
и во новото законско решение) 

 
I. Општи одредби 
Член 1 
Со овој закон се уредува давањето и примањето на донациите и спонзорствата со 

кои давателот и примателот можат да бараат даночни поттикнувања, целта на давањето 
и примањето, давателите и примателите, предметот, користењето, даночните 
поттикнувања и евидентирањето и контролата на донациите и спонзорствата во јавните 
дејности. 

 
Член 2 
Со донацијата и спонзорството во јавните дејности со кои се остварува јавниот 

интерес, се придонесува за подобрување на личниот и заедничкиот живот на граѓаните, 
здруженијата на граѓаните и фондации, физичките и правните лица во Република 
Македонија, како и за нивната економска благосостојба и социјална правда. 

 
Член 4 
(1) Давателот и примателот на донацијата и спонзорството склучуваат договор во 

писмена форма, согласно со Законот за облигационите односи. 
(2) Предмет на договорот од став (1) на овој член мора да биде остварување на 

јавен интерес определен со член 3, точка 4 на овој закон. 
(3) За донации од член 3, точка 1, став 2 на овој закон на барање на давателот, 

примателот му издава писмена потврда. 
(4) Формата и начинот на издавање на писмената потврда од ставот (3) на овој 

член ги уредува министерот за правда со правилник со кој се уредува оваа материја. 
 
1. Давател на донација и спонзорство 
Член 6 
(1) Давател на донација и спонзорство може да биде домашно и странско физичко 

и правно лице. 
(2) Давател на донација и спонзорство не може да биде физичко и правно лице 

чие дејствување не е во согласност со Уставот, законите на Република Македонија и со 
меѓународните договори кои Република Македонија ги склучила или им пристапила. 

 
2. Примател на донација 
Член 7 
(1) Примател на донација може да биде домашно правно лице. 
(2) Како примател на донација може да биде и странско правно лице кое има 

непрофитен карактер за остварување јавен интерес во друга држава во случаите на 
елементарни непогодни, природни и хуманитарни катастрофи. 
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(3)Примателот на донацијата станува сопственик на донацијата и ја користи 
исклучиво за намената определена во договорот за донација од член 4 ставовите (1) и (2) 
на овој закон. 

(4) Објавувањето на името на давателот на донацијата во периодичните и 
годишните извештаи, како и во извештаите за користењето на донацијата и во јавната 
промоција на донаторот не го менува даночниот третман на донацијата. 

 
4. Предмет на донација и спонзорство 
Член 10 
(1) Предмет на донацијата и спонзорството се: 
- финансиски средства; 
- секаков вид добра и услуги, вклучувајќи и материјални добра, сопствено 

произведени или набавени; 
- завештанија и други преносни права. 
(2) Предметот на донацијата и спонзорството мора да е во согласност со дејноста 

на примателот на донацијата и спонзорството. 
(3) Предмет на донацијата и спонзорството не може да бидат добра и услуги чиј 

промет е забранет со закон. 
 
III. Даночни поттикнувања на донацијата и спонзорството 
 
1. Корисници на даночни поттикнувања 
Член 12 
Давателот и примателот на донацијата и спонзорството имаат право на даночни 

поттикнувања предвидени со овој закон. 
 
2. Даночни поттикнувања кај персоналниот данок на доход 
Член 13 
(1) Физичко лице кое донира финансиски средства на правно лице според 

одредбите на овој закон има право на намалување на персоналниот данок на доход 
утврден врз основа на неговата годишна даночна пријава (образец ,,ПДД - ГДП”) во 
висина од 20% од годишниот даночен долг на давателот на донацијата, 

но не повеќе од 24.000 денари. 
(2) Персонален данок на доход не се плаќа на примањата по основ на примени 

донации во согласност со одредбите на овој закон. 
 
3. Даночни поттикнувања кај данокот на добивката 
Член 14 
(1) На даночниот обврзник на данокот на добивка износот на дадената донација 

во тековната година, според одредбите на овој закон му се признава како расход во 
даночниот биланс во вкупна висина до 5% од вкупниот приход. 

(2) На даночниот обврзник на данокот на добивка износот на даденото 
спонзорство во тековната година според одредбите на овој закон му се признава како 
расход во даночниот биланс во вкупна висина до 3% од вкупниот приход. 

 
4. Даночни поттикнувања кај данокот на додадена вредност 
Член 15 
(1) Прометот извршен за реализација на донацијата, според овој закон, се смета 

како промет согласно со член 3 став (3) точките 1 и 2 и член 6 став (3) точките 1 и 2 од 
Законот за данокот на додадена вредност. Обезбедувањето средства од Буџетот на 
Република Македонија се извршува на ист начин како кај прометот извршен за 
реализирање на странските донации за финансирање на проекти за кои Владата на 
Република Македонија има склучено договори. 
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(2) На надоместокот за влезници за културен, спортски или друг јавен настан не 
се пресметува данок на додадена вредност, без исклучување на правото на добивка на 
претходниот данок, доколку целокупниот приход е наменет и се употребува за 
финансирање на активност од јавен интерес во дејностите од член 3, точка 4 од овој 
закон. 

(3) На надоместокот за комуникациска услуга согласно со Законот за електронски 
комуникации кога корисникот со нејзиното користење донира парични средства за 
финансирање на активност од јавен интерес во дејностите од овој закон, не се 
пресметува данок на додадена вредност, без исклучување на правото на добивка на 
претходниот данок. 

(4) За спроведувањето на овој член министерот за финансии донесува правилник 
во рок од 60 дена од денот на донесувањето на овој закон. 

 
5. Даночни поттикнувања кај даноците на имот 
Член 16 
(1) Донацијата во предмети и материјални добра е ослободена од данокот на 

наследство и подарок кога давателот му го пренесува правото на продолжување и 
користење на примателот. 

(2) Донацијата во предмети и материјални добра е ослободена од данок на имот 
во наредните 5 години, по годината во која е дадена донацијата. 

 
Член 17 
(1) На странско правно и физичко лице, по негово барање, Управата за јавни 

приходи (во понатамошниот текст УЈП) му издава документ со кој се потврдува дека 
донирал или спонзорирал во дејност од јавен интерес во Република Македонија. 

(2) Документот од став (1) на овој член се издава со цел давателот на донацијата и 
спонзорството да добие даночно поттикнување за данокот на добивка во неговата земја. 

 
6. Изземање од даночни поттикнувања 
Член 18 
Даночните поттикнувања не можат да се остварат кога донацијата и 

спонзорството се употребуваат за: 
1. активности на примателот насочени кон поддршка на политички партии и 

партиски кампањи; 
2. давање од претпријатија на други претпријатија. 
IV. Евидентирање, отчетност и контрола Член 19 – 22 
 

 

Закон за вработување на инвалидни лица  

(44/2000, 16/2004, 62/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009) 
 
I. Општи одредби 
Член 1 
Со овој закон се уредуваат посебните услови за вработување и работење на 

инвалидни лица: кога самостојно вршат дејност како трговец поединец, кај работодавец 
или има својство на работодавец, во државната администрација, единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, установи, агенции и фондови и други државни 
институции како и условите за основање и погодностите за работење на трговското 
друштво за вработување на инвалидни лица заштитно друштво (во натамошниот текст: 
заштитно друштво). 
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II. Мерки за подобрување на условите на вработување и работење на 
инвалидно лице 

Член 4 
Мерки за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидно 

лице се: 
- доделување на неповратни средства за вработување на неопределено време на 

невработено инвалидно лице, адаптација на работното место на кое ќе работи 
инвалидното лице доколку таа е потребна и набавка на опрема според критериумите и 
на начин утврден со акт на министерот за труд и социјална политика; 

- ослободување од даноци и обезбедување на средства за придонеси и  
- финансиска поддршка во работењето. 
 
Член 4-б 
Работодавецот е должен на вработеното инвалидно лице да му исплаќа плата 

согласно со закон, колективен договор и договор за вработување.  
Платата од ставот 1 на овој член работодавецот е должен на вработеното 

инвалидно лице да му ја исплаќа преку трансакциска сметка, а платата може да ја 
подигне самото лице со инвалидност, брачниот другар, неговиот родител или неговиот 
старател. 

 
Член 5 
Работодавачот за вршење на дејноста е должен да има решение или доказ дека 

пред да започне да врши дејност го известил органот на државната управа надлежен за 
работите на инспекцијата на трудот, како и пријава или решение од други органи во 
зависност од дејноста која ја врши. 

При вработување на инвалидно лице, работодавецот е должен да создаде 
соодветни услови за работење и адаптација на работното место во зависност од 
работното место, видот и степенот на образованието и видот и степенот на 
инвалидноста на инвалидното лице кое се вработува. 

 
Член 6 
Средствата за подобрување на условите за вработување и работење на 

инвалидните лица, адаптација на работно место и набавка на опрема, се обезбедуваат од 
Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните 
лица (во натамошниот текст: Посебен фонд). 

 
Член 7 
Вработеното инвалидно лице кај кое е утврдена инвалидност во смисла на членот 

2 став 1 од овој закон се ослободува од плаќање на персонален данок од доход. 
Средствата за придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за 

здравствено осигурување и придонес за вработување за лицата од став 1 на овој член се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

Буџетот на Република Македонија за намените од ставот 2 на овој член, 
средствата ги обезбедува најмногу во висина на придонесите на основица од две нето 
просечни плати исплатени во Република Македонија во претходниот месец. За разликата 
од нето платата која го надминува овој износ, средствата за придонеси ги плаќа 
работодавецот. 

 
Член 8 
Под финансиска поддршка во работењето во смисла на овој закон се сметаат 

погодностите што ги добива инвалидното лице кое самостојно врши дејност како 
трговец поединец, односно заштитното друштво при користењето на средства од 
Посебниот фонд. 
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III. Работно оспособување со вработување Член 12 - 14 
IV. Посебен фонд за подобрување на услови за вработување и работење на 

инвалидните лица Член 15 – 18 
 
Член 16-а 
Во рамки на расположливите средства од Посебниот фонд се доделуваат 

неповратни средства за: 
1) вработување на инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон на 

неопределено време во висина од 20 просечни нето плати исплатени во Република 
Македонија за претходната година пред вработувањето, односно 40 просечни нето плати 
исплатени во Република Македонија за претходната година пред вработувањето за 
вработување на слепо лице со оштетеност на видот од 90 до 100% и телесно инвалидно 
лице на кое заради движење му е потребна инвалидска количка; 

2) адаптација на работно место во висина до 100.000 денари и истите можат 
повторно да се користат ако тоа го налагаат промените на техничко-технолошкиот 
процес или видот и степенот на инвалидноста на инвалидното лице и 

3) набавка на опрема во висина до 200 просечни нето плати исплатени во 
Република Македонија во претходната година, при што барателот во пресметковната 
вредност на програмата треба да учествува со сопствено учество од 20% (сопствени 
средства, кредит од банка или лични средства на сопственикот на фирмата), а износот на 
доделените средства може да биде најмногу до висината на имотот и трајниот капитал 
заведен во книгите на барателот (основачки влог, опрема, градежни и деловни објекти, 
дуќани и слично) и достави хипотека во однос 2:1 или банкарска гаранција во висина на 
одобрените средства. Хипотеката или банкарската гаранција да е со важност од најмалку 
три години. 

Основен критериум за утврдување на висината на доделените неповратни 
средства за опрема од точката 3 на овој член е бројот на вработените инвалидни лица. 
Висината на средствата кои се доделуваат се утврдува на следниов начин: 

- до 20 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е до 2; 

- до 40 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е од 3 до 5; 

- до 60 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е од 6 до 8; 

- до 80 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е од 9 до 12; 

- до 100 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е од 13 до 20; 

- до 130 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е од 21 до 35; 

- до 160 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е од 36 до 50 и 

- до 200 просечни нето плати исплатени во Република Македонија за претходната 
година пред поднесувањето на барањето ако вкупниот број на вработени инвалидни 
лица кај работодавачот е над 51. 
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Средствата од ставот 1 точка 3 на овој член не може повторно да се користат пред 
истекот на три години од претходно одобрените средства од Посебниот фонд “и ако 
барателот го намалил бројот на инвалидните лица од членот 2 став 1 на овој закон за чие 
вработување се користени средства од Посебниот фонд. 

Подносителот на барањето може да користи средства од Посебниот фонд за 
намените од ставот 1 точка 1 на овој член под условите утврдени во Законот, ако 
деловно е активен, има позитивен бонитет што се докажува со документ издаден од 
надлежна институција и редовно исплатува плата за последните девет месеца сметано од 
денот на вработувањето на инвалидното лице и достави хипотека или банкарска 
гаранција со рок на пристигнување до 11 месеца во висина на средствата што ги 
побарува од Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице. Банкарската гаранција, 
односно хипотеката ќе биде активирана доколку работодавецот го намали вкупниот број 
на инвалидни лица од членот 2 став 1 на овој закон за чие вработување се користени 
средства од Посебниот фонд или не им исплаќа плата повеќе од 90 дена. 

Подносителот на барањето може да користи средства за намените од точката 3 на 
овој член, ако деловно е активен најмалку 3 години. 

Средствата од ставот 1 точки 2) и 3) на овој член може да се користат исклучиво 
за намената за која се доделени. 

Начинот на уплатата на доделените средства на работодавецот од Посебниот 
фонд се врши на начин утврден со актот од членот 4 на овој закон. 

 

Закон за волонтерството  

(85/2007, 161/2008) 

(Забелешка: Овој закон не ги предвидува деловните субјекти како организатори 
на волонтерска работа така што директно не се однесува на нив. Сепак тој може да се 
ползува од страна на вработените во претпријатието во рамки на програмите за 
волонтирање во заедницата кое претпријатието ги спроведува како дел од својата 
стратегија за ООП.) 

I. Општи одредби 
Член 1 
Co овој закон се уредуваат волонтерството, условите и начинот на вршење на 

волонтерството, правата и обврските на волонтерите и организаторот на 
волонтерството, договорот за волонтерството и евиденцијата на волонтерската работа. 

 
Член 2 
Волонтерството претставува активност од интерес за Република Македонија која 

придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето 
во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско 
општество. 

 
Член 3 
Под волонтерство се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и 

вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, органи, 
организации и други институции, без надоместок. 

Co овој закон не се ограничува можноста да се даваат волонтерски услуги кои се 
од непостојана или случајна природа на доброволна основа, без надоместок. 

Под волонтерство, според овој закон, не се подразбира вршење на волонтерски 
стаж, согласно со Законот за работните односи. 
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III. Права и обврски на волонтерот и организаторот на волонтерството Член 
10 – 13 

Член 13 
.... 
По основа на трошоците поврзани со волонтерската работа утврдени во 

договорот, не се плаќа персонален данок на доход согласно со одредбите на Законот за 
персонален данок на доход. 

 
IV. Договор за волонтерство Член 14-18 
Член 14 
Организаторот на волонтерската работа е должен со волонтер – домашно 

физичко лице да склучи договор за волонтерство во писмена форма, доколку 
волонтерската работа трае повеќе од 40 часа месечно. 

Организаторот на волонтерската работа може да склучи договор за волонтерство 
и со волонтер - домашно физичко лице за волонтерска работа која трае помалку од 40 
часа месечно. 

.... 
V. Евиденција на волонтерската работа и волонтерска книшка 
 
Член 20 
Волонтерската книшка е јавна исправа. 
Волонтерската книшка содржи податоци за видот и времетраењето на 

волонтерската работа и видот на обуката за која волонтерот се оспособил за 
времетраењето на волонтирањето. 

Формата и содржината на волонтерската книшка, начинот на нејзиното издавање 
и запишување на податоците, ќе ги пропише министерот за труд и социјална политика. 
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VI. ЛИСТА НА ВЕБ СТРАНИ НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРИСТЕНИ ВО ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ 

 
1. Сите законски решенија 

 
Граѓанска асоцијација Мост   www.pravo.org.mk 
 

 
2. Национална Агенда за ООП за РМ 2008-2012 

 
Министерство за економија на РМ  www.economy,gov.mk 
  

 
3. Корпоративно управување 

 
Министерство за економија на РМ  www.economy,gov.mk 
 
Народна банка на РМ   www.nbrm.gov.mk 

   
 

4. Човекови права 
 

Министерство за правда на РМ  www.justice.gov.mk 
 
 

5. Практики во доменот на трудот 
 
Министерство за труд и социјална  
политика на РМ    www.mtsp.gov.mk 

 
 

6. Животна средина 
 
Министерство за животна средина  
и просторно планирање на РМ  www.moepp.gov.mk 

 
 

7. Фер деловни практики 
 

Министерство за правда на РМ  www.justice.gov.mk 
 
Министерство за економија на РМ  www.economy,gov.mk 

 
 

8. Односи со потрошувачите 
 

Министерство за економија на РМ  www.economy,gov.mk 
 
  Министерство за здравство на РМ  www.moh.gov.mk 
 



 96 Преглед на законска регулатива за општествена одговорност на претпријатијата 

   
Организација на потрошувачи  www.opm.org.mk 

 
 

9. Вклучување и развој на заедницата 
 
Министерство за правда на РМ  www.justice.gov.mk 

 
Министерство за труд и социјална  
политика на РМ    www.mtsp.gov.mk 

 
 Здружение Конект    www.konekt.org.mk 
 


